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Список скорочень, які використовуються у тестах
abl. — ablativus
acc. — accusativus
act. — activum
conj. — conjunctivus
dat. — dativus
f — femininum
fut. — futurum
gen. — genetivus
gr. compar. — gradus comparativus
gr. superl. — gradus superlativus
imper. — imperativus
impf. — imperfectum
ind. — indicativus
inf. — infinitivus
m — masculinum
n — neutrum
nom. — nominativus
part. — participium
pass. — passivum
pf. — perfectum
pl. — pluralis
pqpf. — plusquamperfectum
praes. — praesens
sg. — singularis
voc. — vocativus
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
«КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ» (Укладачі: доц. Миронова В.М , асист. Бойко Н.В.)
Модульна контрольна робота № 1
Варіант 1
І. a) Поясніть правила вимови та місце наголосу: receptum, clepsydra, vigĭlans, puella.
b) Утворіть форми praesens indicativi et imperativi activi/passivi від поданих
дієслів: occulto, āre — ховати; addico, dixi, dictum, ĕre — знищувати.
c) Провідміняйте іменники: via, ae, f — дорога; poёta, ae, m — поет.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Stellae viam illustrant. Puella rosas secat.
ІІІ. a) Визначте латинські відповідники поданих слів: аматор, бестіарій,
диктор, куратор, лабораторія, натуральний, схоластика.
b) Назвіть максимальну кількість слів, утворених від латинських іменників:
aqua, ae, f — вода, terra, ae, f — земля.
Варіант 2
І.
a) Поясніть правила вимови та місце наголосу: сaelĭbes, synallagma,
acceptus, uncia.
b) Утворіть форми praesens indicativi et imperativi activi/passivi від
поданих дієслів: ablego, āre — відсилати; abscondo, condidi, conditum, ĕre —
ховати.
c) Провідміняйте іменники: rosa, ae, f — троянда; pirata, ae, m — пірат.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Amicitia horam vincit. Sagittae bestiam vulnerant.
ІІІ.
a) Визначте латинські відповідники поданих слів: колегія, армія,
інститут, арбітр, хартія, легат, конституція.
b) Назвіть максимальну кількість слів, утворених від латинських
іменників: bestia, ae, f — тварина, via, ae, f — дорога.
Варіант 3
a) Поясніть правила вимови та місце наголосу: illicĭtus, Cantium, nuptіае, tribūnal.
b) Утворіть форми praesens indicativi et imperativi activi/passivi від
поданих дієслів: gero, gessi, gestum, ĕre — нести, вести; accuso, āre —
звинувачувати.
c) Провідміняйте іменники: fama, ae, f — чутка; Persa, ae, m — перс.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Concordia victoriam gignit. Patientia palmam parit.
ІІІ. a) Визначте латинські відповідники поданих слів: тотальний, інкогніто,
клієнт, абсурд, мізерний, фронтальний, комунальний, альтернатива.
b) Назвіть максимальну кількість слів, утворених від латинських
іменників: cura, ae, f — турбота, memoria, ae, f — пам’ять.
І.
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Варіант 4
І. a) Поясніть правила вимови та місце наголосу: vincŭlum, Diocletiānus, Augustus,
humānus.
b) Утворіть форми praesens indicativi et imperativi activi/passivi для
поданих дієслів: opprimo, pressi, pressum, ĕre — давити; paro, āvi, ātum, āre —
готувати.
c) Провідміняйте іменники: insŭla, ae, f — острів; nauta, ae, m — моряк.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Agricolae terram arrant. Magistra fabulas narrat.
ІІІ. a) Визначте латинські відповідники поданих слів: місія, субсидія, трибунал,
потенційний, акція, експедиція, ліберал.
b) Назвіть максимальну кількість слів, утворених від латинських
іменників: natūra, ae, f — природа, vita, ae, f — життя.
Модульна контрольна робота № 2

Варіант 1

І.
a) Утворіть форми дійсного способу минулого часу недоконаного виду та
майбутнього першого активного і пасивного станів для поданих дієслів: deleo, 2 —
руйнувати; punio, 4 — карати. Утворіть форми futuri imperativi.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
scriba, ae, m — писар; alius, a, ud — інший;
donum, i, n — подарунок; tuus, a, um — твій;
vir, i, m — чоловік; celeber, bra, brum — знаменитий.
c) Визначте граматичну форму займенників, назвіть розряд: nobis, earum.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Patria in pericŭlis a viri defendetur. Numquam fortuna nostra contenti sumus.
ІІІ. Визначте латинські відповідники поданих слів: арбітр, армія, декрет,
імперія, кремація, тотальний, філіал.
Варіант 2
І.
a) Утворіть форми дійсного способу минулого часу недоконаного виду та
майбутнього першого активного і пасивного станів для поданих дієслів: expedio, 4 —
розв’язувати; habeo, ui, ĭtum, 2 — мати, володіти. Утворіть форми futuri imperativi.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
puella, ae, f — дівчинка; pulcher, chra, chrum — гарний;
medicus, i, m — лікар; noster, tra, trum — наш;
oppidum, і, n — місто; ullus, a, um — будь-який.
c) Визначте граматичну форму займенників, назвіть розряд: vestri, eam.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Modestia discipulorum saepe a magistris laudabatur. Saepe aliena nobis
placent.
ІІІ. Визначте латинські відповідники поданих слів: петиція, інспекція,
кремація, делегація, реліквія, раціональний, публічний.
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Варіант 3
І. a) Утворіть форми дійсного способу минулого часу недоконаного виду та
майбутнього першого активного і пасивного станів для поданих дієслів: caedo, cecidi,
caesum, 3 — бити; moveo, movi, motum, 2 — рухати. Утворіть форми futuri imperativi.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
socer, ceri, m — тесть; meus, a, um — мій;
verbum, i, n — слово; nullus, a, um — жоден;
hasta, ae, f — спис; acutus, a, um — гострий.
c) Визначте граматичну форму займенників, назвіть розряд: nostrum, eas.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Praecepta magistri attente a bonis discipŭlis audientur. Notum est dictum: aliena laudatis,
vestra ignoratis.
ІІІ. Визначте латинські відповідники поданих слів: аннали, семестр, декан,
унція, унія, культ, нумізматика.
Варіант 4
І. a) Утворіть форми дійсного способу минулого часу недоконаного виду та
майбутнього першого активного і пасивного станів для поданих дієслів: fallo, fefelli,
falsum, 3 — обманювати; suadeo, suasi, suasum, 2 — переконувати. Утворіть форми
futuri imperativi.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
ingenium, ii, n — талант; suus, a, um — свій;
liber, bri, m — книга; neuter, tra, trum — жоден;
luxuria, ae, f — розкіш; magnus, a, um - великий.
c) Визначте граматичну форму займенників, назвіть розряд: nobis, earum.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
Amicitia discordiā et malis factis minuĭtur. Magnus erat numerus scriptorum antiquorum.
ІІІ. Визначте латинські відповідники поданих слів: мізерний, античний,
мінімум, максимальний, оптиміст, сервіс, персона.
Модульна контрольна робота № 3
Варіант 1
І. a) Утворіть дієприкметник теперішнього часу активного стану від поданого
дієслова, провідміняйте: vendo, dĭdi, dĭtum, ĕre — продавати.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
bos, bovis, m — бик; niger, gra, grum — чорний;
medicus, i, m — лікар; sapiens, entis — розумний;
litus, oris, n — берег; magnus, a, um — великий.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
1. Raro senex mutat sententiam. 2. Omnes homĭnes natura libertati student.
3. Milĭtes Romani aut pedĭtes erant, aut equĭtes. 4. In mari Mediterrano sunt
varia genera animalium. 5. Flores sunt nuntii veris.
ІІІ. Перекладіть вираз "Quod licet Jovi, non licet bovi"; поясніть, з яким міфом
він пов’язаний.
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Варіант 2
І. a) Утворіть дієприкметник теперішнього часу активного стану від поданого
дієслова, провідміняйте: misceo, miscui, mixtum, 2 — змішувати.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
turris, is, f — башта; altus, a, um — висока;
terminus, i, m — строк; ingens, entis — величезний;
nomen, inis, n — ім’я; odiosus, a, um — ненависний.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
1. Leges Romanorum severae erant. 2. Fortes non modo fortuna adiuvat, ut est in
vetere proverbio, sed multo magis ratio. 3. In pace litterae florent. 4. Multi flores
hominĭbus utĭles sunt. 5. Veritatis oratio simplex est.
ІІІ. Перекладіть вираз “Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes”; поясніть,
з яким міфом він пов’язаний.
Варіант 3
І. a) Утворіть дієприкметник теперішнього часу активного стану від поданого
дієслова, провідміняйте: definio, 4 — обмежувати.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
venter, tris, m — живіт; plenus, a, um — повний;
persona, ae, f — особа; humilis, e — незнатний;
caput, itis, n — голова; magnus, a, um — великий.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
1. Pro patria, pro libertate, pro vita pugnabĭmus. 2. Amor etiam deos tangit.
3. Labores gignunt honores. 4. Nonnullae arbores non unum saeculum vivunt.
5. Aer undique terram cingit; sine aere nulla vita esse potest.
ІІІ. Перекладіть вираз “Vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis”; поясніть, з
якою історичною подією він пов’язаний.
Варіант 4
І. a) Утворіть дієприкметник теперішнього часу активного стану від поданого
дієслова, провідміняйте: veto, vetui, vetĭtum, 1 — забороняти.
b) Утворіть словосполучення і провідміняйте:
morbus, i, m — хвороба; horribilis, e — страшний;
urbs, urbis, f — місто; proximus, a, um — найближчий;
vas, vasis, n — ваза; ruber, bra, brum — червоний.
ІІ. Перекладіть речення, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз.
1. Leges a victorĭbus dicuntur, accipiuntur a victis. 2. Magna est linguarum inter
homĭnes varietas. 3. Amoris vulnus sanat, qui facit. 4. Milĭtes ex alta turri tela
mittebant. 5. Non fortuna homĭnes aestimabo, sed morĭbus.
ІІІ. Перекладіть вираз “Peccant reges, plectuntur Achivi”; поясніть, з яким міфом
він пов’язаний.
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Модульна контрольна робота № 4
Варіант 1
І. a) Утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння від поданих
прикметників і прислівників: parvus, a, um — малий, acer, acris, acre —
гострий, late — широко.
b) Провідміняйте іменники: usus, us, m — звичай, genu, us, n — рід.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте морфологічний та синтаксичний аналіз
шостого речення.
Graecorum et Romanorum opinione homines post mortem in Orco habitabant.
Orcus locus obscurus erat et difficiles aditus habebat. Nam montes alti, paludes
malae et flumina magna, ut Styx et Cocytus, circum erant. Graeci antiqui
Cocytum flumen fletus nominabant. Charon nauta mortuos fluctu Stygis
transportabat. Mortuorum animae sine sensu erant; reditum ad lucem solis non
habebant. In Orco cruciatus hominum nefariorum magni erant.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) "Candidus" означає:
а) претендент
b) одягнений
c) видатний
d) білосніжний

В) "Pecunia" означає:
a) худоба
b) пахощі
c) гроші
d) олія

Варіант 2
І. a) Утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння від поданих
прикметників і прислівників: brevis, e — короткий, niger, gra, grum — чорний,
simile — подібно.
b) Провідміняйте іменники: contractus, us, m — договір, cornu, us, n — ріг.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз шостого
речення.
Virorum fortium et prudentium praecepta saepe utilia sunt. Cata senatores
admonet: Bella cum Carthaginiensibus facilia non sunt; ferocia sunt! Roma
periculo gravi premitur; brevi tempore Carthaginiensium naves celeres Italiae
appropinquabunt, Roma ab hostibus ferocibus delebitur et vastabitur! Sed
Romani viri fortes sunt. Viris fortibus fortuna adiuvat. Itaque incredibili studio
patriam defendite, Carthaginem delete!
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) "Severus" означає:
В) "Legio" означає:
а) раб
a) читання
b) якийсь
b) легіон
c) суворий
c) лектор
d) чистий
d)камінь
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Варіант 3
І. А) Утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння від поданих
прикметників і прислівників: alacer, cris, cre — жвавий, salvus, a, um —
здоровий, fortiter — сміливо.
В) Провідміняйте іменники: saltus, us, m — стрибок, gelu, us, n — холод.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз шостого
речення.
Marius et Sulla, viri genere et ingenio dissimiles, sed pari gloriae cupiditate,
auctores belli civilis Romanorum erant. Gaius Marius humili loco natus vir erat
animo aspero et crudeli, rudis litterarum, sed insigni robore corporis et belli
peritus. Sulla, nobili genere natus, forti et audaci animo egregiaque cognitione
Romanorum et Graecorum litterarum imbuebatur. Romae tum gravia et tristia
tempora erant.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) “Stipendium” означає:
В) “Imperium”означає:
a) орендна плата
a) виконавчу владу
b) солдатська платня
b) політичну владу
c) учнівська платня
c) економічну владу
d) учительська платня
d) родинну
Варіант 4
І. a) Утворіть форми вищого та найвищого ступенів порівняння від поданих
прикметників і прислівників: triste — сумно, facilis, e — легкий, opulentus, a,
um — багатий.
b) Провідміняйте іменники: gustus, us, m — смак, veru, us, n — дротик.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз шостого
речення.
In ludo gladiatorio servi magna corporis vi exercebantur. Cum munera
gladiatoria erant, gladiatores in amphitheatro gladiis pugnabant. Multi cives cum
matronis et pueris ludos spectabant. Omnium spectantium oculi in certantes
versi erant. Gladiatores vulnerati salutem a populo petebant, nam turba spectans
veniam gladiatori dabat, Sed plerumque pollice verso mortem iacenti humi
indicabat. Gladiatorum fortuna misera erat.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) “Форум” — це:
В) “Aquaeductus” — це:
a) площа
a) каналізація
b) ринок
b) водогін
c) будинок сенату
c) міст
d) храм
d) озеро
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Модульна контрольна робота (залікова)
Варіант 1
1. Напишіть основні форми і провідміняйте дієслова в усіх часах системи
інфекта активного і пасивного станів. Перекладіть українською мовою форму
третьої особи однини: erro, scribo.
2. Утворіть словосполучення, провідміняйте:
mare, is, n — море; altus, a, um — глибокий;
exercitus, us, m — військо; magnus, a, um — великий;
poeta, ae, m — поет; clarus, a, um — славетний.
3. Визначте граматичні форми займенників (займенникових прикметників),
вказавши вихідну форму і розряд.
nullis
eae
hos
illi
ipsa
nobis
his
illa
eosdem quod.
4. Утворіть ступені порівняння прикметників: dives, itis — багатий, nobilis, e —
знатний, bonus, a, um — добрий.
5. Перекладіть речення, виконайте граматичний аналіз:
1.Vita misero longa, felici brevis est. 2. Vestales virgines civitatis focum
communem curabant, ubi ignem semper vivum sub cineribus habebant: ibi pro
civibus omnibus res divinas faciebant. 3. Vir sapiens omnia sua secum portat. 4.
Patria communis est omnium nostrum parentium. 5. Ingentem saepe dolorem
parat voluptas parva.
Варіант 2
1. Напишіть основні форми і провідміняйте дієслова в усіх часах системи
інфекта активного і пасивного станів. Перекладіть українською мовою форму
третьої особи однини: moveo, vivo.
2. Утворіть словосполучення, провідміняйте:
tempus, oris, n — час; crudelis, e — жорстокий;
nox, noctis, f — ніч; niger, gra, grum — чорний;
gradus, us, m — крок; primus, a, um — перший.
3. Визначте граматичні форми займенників (займенникових прикметників),
вказавши вихідну форму і розряд.
nos
eius
hanc
illis
ipsi
tu
hunc
illius
eidem cuius.
4. Утворіть ступені порівняння прикметників: ater, a, um — чорний, ardens,
entis — гарячий, humilis, e — низький.
5. Перекладіть речення, виконайте граматичний аналіз:
1. Leges a victorĭbus dicuntur, accipiuntur a victis. 2. Magna est linguarum inter
homĭnes varietas. 3. Milĭtes ex alta turri tela mittebant. 4. Non fortuna homĭnes
aestimabo, sed morĭbus. 5. Antiqui scriptores amorem patriae Romanorum
laudabant. 6. Romani populis finitimis saepe timorem parabant.
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Варіант 3
1. Напишіть основні форми і провідміняйте дієслова в усіх часах системи
інфекта активного і пасивного станів. Перекладіть українською мовою форму
третьої особи однини: vinco, amo.
2. Утворіть словосполучення, провідміняйте:
rex, regis, m — цар; severus, a, um — жорстокий;
simplicitas, atis, f — простота; sanctus, a, um — святий;
inicium, ii, n — початок; difficilis, e — важкий.
3. Визначте граматичні форми займенників (займенникових прикметників),
вказавши вихідну форму і розряд.
nulli
eius
huic
illud
ipso
tibi
eos
harum eisdem quibus.
4. Утворіть ступені порівняння прикметників: dives, itis — багатий, nobilis, e —
знатний, bonus, a, um — добрий.
5. Перекладіть речення, виконайте граматичний аналіз:
1. Mores homĭnum diversae sunt. 2. Tempus tibi consilium dabit. 3. Luna lucet
non sua propria, sed a sole accepta luce. 4. Dolores patienter feremus. 5. Apud
Germanos dotem non uxor marĭto, sed uxori marĭtus offerebat. 6. Militem
fortiter pugnantem hostes vulnerant. 7. Homini mendaci vera dicenti non
credimus.
Варіант 4
1. Напишіть основні форми і провідміняйте дієслова в усіх часах системи
інфекта активного і пасивного станів. Перекладіть українською мовою форму
третьої особи однини: finio, doceo.
2. Утворіть словосполучення, провідміняйте:
cornu, us, n — день; ater, a, um — чорний;
fortuna, ae, f — доля; caecus, a, um — сліпий;
artifex, icis, m — митець; clarus, a, um — славетний.
3. Визначте граматичні форми займенників (займенникових прикметників),
вказавши вихідну форму і розряд.
nostri hi
illam
eadem quam
vos
ei
huns
illos
ipsum
4. Утворіть ступені порівняння прикметників: altus, a, um — високий, atrox,
ocis — жорстокий, multi, ae, a — численні.
5. Перекладіть речення, виконайте граматичний аналіз:
1. Multa cupientibus desunt multa. 2. Antiquae Galliae incolae venatione
delectabantur, varias feras modo sagittis necantes, modo vivas captantes.
3. Multae urbes arces firmas habebant. 4. Graeci magnum numerum navium
hostium capiebant. 5. Orator bonus oratione sua anĭmos homĭnum movebat.
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Модульна контрольна робота № 5
Варіант 1
І.
a) Утворіть форми дійсного способу активного і пасивного станів часів
системи перфекта для поданих дієслів: do, dedi, datum, dāre — давати, subjungo,
junxi, junctum, ĕre — приєднувати.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте:
canities, ei, f — сивина; primus, a, um — перший.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз третього
речення:
Antiquis temporibus Numitor, rex Albae Longae, in urbe Latii habitavit. Rex
fratrem Amulium habuit. Amulius regno Numitorem privavit et se regem
declaravit. Eo tempore Rhea Silvia, filia Numitoris, duos filios, Romulum et
Remum genuit. Mars, deus bellorum, eorum pater fuit. Amulius pueros in
flumine demergere iussit et servis suis tradidit. Servi fratres in aqua apud
fluminis ripam reliquerunt. Postea aqua recessit et pueri ex periculo servati sunt.
ІІІ. Підберіть з двох колонок антоніми:
albus
cito
clamare
magnus
nunc
bellum

niger
olim
parvus
tacere
pax
lente

Варіант 2
І.
a) Утворіть форми дійсного способу активного і пасивного станів часів
системи перфекта для поданих дієслів: commoveo, movi, motum, ēre — рухати,
concipio, cepi, ceptum, ĕre — збирати.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте:
spes, ei, f — надія; beatus, a, um — щасливий.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз третього
речення:
Fuit tunc super Rhodanum in nemore, inter Arelatem et Avenionem, draco
quidam, medius animal, medius piscis, habens dentes acutos, qui, latens in
flumine, omnes transeuntes abstulit et naves submersit. Ad draconem Martha a
populis rogatur accedens eumque reperiens in nemore hominem devorantem, aquam
benedictam, super eum iacit et crucem ei ostendit. Qui, stafim victus est, a sancta
Martha cingulo alligatus est et mox a populo telis et lapidibus necatus est.
ІІІ. Підберіть з двох колонок антоніми:
otium
stare
vir
bestia
homo
noctu
mane
femina
īre
negotium
longus
brevis
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Варіант 3
І.
a) Утворіть форми дійсного способу активного і пасивного станів часів
системи перфекта для поданих дієслів: aperio, perui, pertum, īre — відкривати,
annulo, āre — відміняти.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте:
species, ei, f — зовнішність; fallax, lacis — оманливий.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз третього
речення:
Ceres fuit dea frumenti. Ceres unam filiam, virginem pulchram habuit. Nomen
virginis fuit Proserpina. Ceres cum filia Proserpina in insula Sicilia habitaverunt.
Olim per agros Siciliae Proserpina cum compluribus virginibus ambulaverunt.
Prope ripam fluminis multa genera florum pulchrorum legere, sed Proserpina
longe a puellis erravit. Pluto Proserpinam vidit et statim virginem amavit.
Plutonem, regem inferorum, omnes homines timuerunt.
ІІІ. Підберіть з двох колонок антоніми:
finis
aestas
vetus
vita
ridere
primo

mors
deinde
lacrimare
hiems
novus
initium
Варіант 4

І.
a) Утворіть форми дійсного способу активного і пасивного станів часів
системи перфекта для поданих дієслів: adsigno, āre — призначати, ago, egi,
actum, ĕre — судити.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте:
granicies, ei, f — межа; levis, e — легкий.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз третього
речення:
Post pugnam et victoriam Gallorum consules cum multis militibus trans fluvium
fugerunt. Una legio ad urbem Romam fugit et in arcem Capitolium venit.
Brennus, rex Gallorum, cum ducibus multos milites ad urbem duxit et arcem
oppugnare paravit. In arce prope muros fuit magna cavea. In cavea fuerunt sacri
anseres Iunonis, deae Romanorum. Quod milites Gallorum fuerunt circum
munitiones Romae, agricolae frumentum in oppidum non portaverunt.
ІІІ. Підберіть з двох колонок антоніми:
bene
exitus
delere
odium
quaerere
frigidus
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calidus
ostium
amor
male
aedificare
respondere

Модульна контрольна робота № 6
Варіант 1
І.
a) Утворіть форми умовного способу для поданих дієслів, перекладіть:
gero, gessi, gestum, ĕre — нести, вести; accuso, āre — звинувачувати.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте: 12 собак, 369 днів.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз.
1. Pythagoram ajunt e modulo pedis, quanta corporis mole fuisset Hercules, judicasse.
2. Thrasybulus legem tulit, ne quis ante actarum rerum accusaretur neve multaretur. 3. Drusus
Oceanum septentrionalem primus Romanorum ducum navigavit.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) П’ятий місяць у давньому В) Римляни вели датування:
римському календарі називався:
a) від заснування міста,
а) Majus,
b) Quintilis,
b) за консулами,
c) Julius.
c) не вели.
Варіант 2
І. a) Утворіть форми умовного способу для поданих дієслів, перекладіть:
nomino, āre — називати; obtero, trivi, tritum, ĕre — душити.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте: 39 дітей, 1285 років.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
1. Quidam, praesidio castris relicti, in potestatem hostium venerunt. 2. Hostes
magno cum strepitu ac tumultu castris egressi sunt. 3. Caprae ferae sunt, quae
saliunt e saxo pedes plus sexagenos.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) “Prima”, так називали дочку, якщо: Римський тиждень мав:
а) було кілька дівчат,
a) 7 днів,
b) 9 днів,
b) було дві дочки,
c) 6 днів,
d) 8 днів.
c) одна дочка,
d) вона була найгарнішою.
Варіант 3
І. А) Утворіть форми умовного способу для поданих дієслів, перекладіть:
obvenio, īre, — зустрічати; pello, pepuli, pulsum, ĕre — бити.
В) Утворіть словосполучення, провідміняйте: 45 яблук, 979 кроків.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
Inter pares quoque annos citius femina senescit, neque amatur anus uxor, nisi
memoria. 2. Omnium non bipedum solum, sed etiam quadrupedum
impurissimus. 3. Caelius judex absolvit injuriarum eum, qui Ludium
poetam in scena nominatim laeserat.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) Перший день кожного місяця
називався:
a) нундіни, b) нони, c) календи, d) іди.
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В) Рим було засновано у:
a) 573 р. до н.е., b) 753 р. від Р.Х.,
c) 393 до н.е.,
d) 753 р. до н.е.

Варіант 4
І.
a) Утворіть форми умовного способу для поданих дієслів, перекладіть:
mitto, misi, missum, ĕre — посилати; invenio, īre — знаходити.
b) Утворіть словосполучення, провідміняйте: 12 зим, 1548 доріг.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
1. Ut cupiditatibus principum et vitiis infici solet tota civitas, sic
emendari et corrigi continentiā. 2. Culpa, quam poena, tempore prior;
emendari, quam peccare, posterius est. 3. Mihi litterae redditae sunt,
Pacorum cum permagno equitatu transisse Eurphratem.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) "Calendae" — це:
а) перший день року, b) перший
день
місяця,
c)
римський
календар, d) лікарська рослина.
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В) Місяць "November" перекладається
як:
a) новий, b) листопад, c) дев’ятий, d)
одинадцятий.

Модульна контрольна робота № 7
Варіант 1
І. Перекладіть латинською мовою, напишіть основні форми та провідміняйте
дієслова: нести, хотіти, ненавидіти.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
1. Satisne videtur declarasse Dionysius, nihil esse ei beatum, cui semper aliqui terror
impendeat? 2. Neque enim potest severus esse in judicando, qui alios in se
severos esse judices non vult. 3. Cn. Cornelius Scipio in Hispania contra
Poenos prospere pugnavit, duce hostium Magone capto.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) Що є praenomen у Gajus Julius
Caesar:
а) Gajus,
b Julius,
c) Caesar.

В) Що є nomen у Marcus Porcius
Cato:
а) Marcus,
b Porcius,
c) Cato.
Варіант 2

І. Перекладіть латинською мовою, напишіть основні форми та провідміняйте
дієслова: їсти, надавати перевагу, починати.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
1. Ego pro Pompejo libenter emori possum: facio pluris omnium
hominura neminem. 2. Qui alterum incusat probri, eum ipsum se intueri
oportet. 3. Quam multa ex terra arboribusque gignuntur quum copiā facili,
tum suavitate praestandi.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) Що є cognomen у Tiberius
Sempronius Gracchus:
а) Tiberius,
b) Sempronius,
c) Gracchus.

В) Дочку Гая Юлія Цезаря називали:
а) Гая,
b) Юлія,
c) Цезарія,
d) Корнелія.
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Варіант 3
І. Перекладіть латинською мовою, напишіть основні форми та провідміняйте
дієслова: іти, не хотіти, виникати.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
1. Lapideo sunt corde multi, quos non miseret neminis. 2. Metellus
intento atque infesto exercitu in Numidiam
p rocedit. 3. Quanto
avidius pacem petieritis, tanto bellum acrius erit. 4. Rex erat Aeneas
nobis, quo justior alter nec pietate fuit nec bello major et armis.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) “Булла” — це:
а) оберіг,
b) туніка,
c) обручка,
d) зброя.

В) Місяць “Augustus” названий на
честь:
а) Цезаря,
b) авгура,
c) оракула,
d) Октавіана.
Варіант 4

І. Перекладіть латинською мовою, напишіть основні форми та провідміняйте
дієслова: їсти, хотіти, пам’ятати.
ІІ. Перекладіть текст, виконайте граматичний та синтаксичний аналіз:
1. Rari quippe boni: numero vix sunt totidem, quot thebarum portae, vel
divitis ostia Nili. 2. Multorum mensium labor hostium perfidiā et vi
tempestatis puncto temporis interiit. 3. Est vera felicitas felicitate dignum
videri. 4. Hostes, muro turrique dejecti, in foro ac locis patentioribus
constiterunt.
ІІІ. Оберіть правильну відповідь.
А) Рим латиною:
а) Roma,
b) Romanus,
с) Rima,
d) Room.

В) “Тога” — це одяг:
а) всіх мешканців Риму.
b) рабів,
c) римських громадян,
d) сенаторів.
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ» (Укладач: асист.
Шадчина А. С.)
Модульна контрольна робота № 1
Власні та невласні дифтонги. Придих. Місце і характер давньогрецького
наголосу. Фонетичне освоєння грецизмів українською мовою. Частини мови.
Словникова форма дієслова. Praesens indicativi, imperativi, infinitivi activi, medii
et passivi. Іменники І відміни жіночого роду на довгий і короткий. Іменники
І відміни чоловічого роду. Іменники ІІ відміни. Прикметники І і ІІ відміни.
Узгодження іменника з прикметником.
Варіант 1
1. Виписати слова з важким придихом:  

2. Виписати слова, які містять власні дифтонги: 
 
3. Яким українським словам відповідають давньогрецькі етимони:
 розбір, розв’язання, склад.
4. Узгодити прикметник з іменником, провідміняти та перекласти словосполучення:
a)  рослина,  маленький;
b)  законодавець, славетний;
c)  море, підступний.
5. Утворити форми praesens indicativi activi singularis від дієслова 
переконувати
6. Поставити в потрібну відмінкову форму слово в дужках, визначити з тексту
граматичні значення поданих нижче слів та перекласти речення.
()____________()______________,  
 
спартанський цар Леонід,
гопліт, важкоозброєний воїн,
дивуватися.
7. Перекласти давньогрецькою мовою речення, використовуючи слова:
В Афінах Народні збори відбуваються на площі.
Афіни, + Dat. в,  Народні збори,  + Gen.
на,  відбуватися
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Варіант 2
1. Виписати слова з легким придихом:    
2. Виписати слова, які містять дифтонги:   
3. Яким українським словам відповідають давньогрецькі етимони:
мова, слово,  основа, припущення (підкладати,
припускати)?
4. Узгодити прикметник з іменником, провідміняти та перекласти словосполучення:
a) воїн,
 хоробрий,
b)  троянда, прекрасний,
c)  слава,  безсмертний
5. Утворити форми praes. ind. activi pluralis від дієслова  переконувати
6. Поставити в потрібну відмінкову форму слово в дужках, визначити з тексту
граматичні значення поданих нижче слів та перекласти речення.
 _______
(законодавець, Лікург, шанувати,
 дуже, особливо).
7. Перекласти давньогрецькою мовою речення, використовуючи подані слова.
Ми дивуємося старанню і працелюбності бджіл.
(старання,  бджола, працелюбність,
 дивуватися).
Варіант 3
1. Виписати слова з важким придихом:   .
2. Виписати слова, які містять дифтонги: 

3. Яким українським словам відповідають давньогрецькі етимони 
сидіння, спокійне місце перебування, напис, опис, оцінка?
4. Узгодити прикметник з іменником, провідміняти та перекласти словосполучення:
а) мова, чужий,
b)  дерево, високий,
c) володар,  несправедливий.
5. Утворити форми praes. ind. medii sg. від дієслова  переконувати
6. Поставити в потрібну відмінкову форму слово в дужках, визначити з тексту
граматичні значення поданих нижче слів та перекласти речення.
ā_______  _______
(чеснота,  хоробрість,  шанувати,  дуже, особливо).
7. Перекласти давньогрецькою мовою речення, використовуючи слова:
Перемога приносить країні свободу.
(перемога,  країна, свобода, 
приносити).
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Варіант 4
1. Виписати слова з важким придихом:  , 
2. Виписати слова, які містять довгі монофтонги:    
3. Яким українським словам відповідають давньогрецькі етимони:
хитрість, знаряддя, знак, ознака?
4. Узгодити прикметник з іменником, провідміняти та перекласти словосполучення:
а) слово, натхненний,
b)  оратор,  знаменитий,
с) листок, ніжний, цілющий.
5. Утворити форми praes. ind. medii pl. від дієслова  переконувати
6. Поставити в потрібну відмінкову форму слово в дужках, визначити з тексту
граматичні значення поданих нижче слів та перекласти речення.
() _______( ) _______,     
(спартанський цар Леонід, важкоозброєний воїн,
дивуватися).
7. Перекласти давньогрецькою мовою речення, використовуючи слова:
Перемога приносить воїнам славу і пошану.
(перемога,
слава,
пошана,

приносити, воїн).
Варіант 5
1. Виписати слова з важким придихом:   , 
2. Виписати слова, які мають лише короткі монофтонги:   
3. Яким українським словам відповідають давньогрецькі етимони:
спосіб життя, випадок, нещастя ( падати
разом, обрушуватись, худнути)?
4. . Узгодити прикметник з іменником, провідміняти та перекласти словосполучення:
а) рослина, маленький,
b) законодавець, славетний,
c)  море, підступний.
5. Утворити форми praesens imperativi activi для дієслова  переконувати
6. Поставити в потрібну відмінкову форму слово в дужках, визначити з тексту
граматичні значення поданих нижче слів та перекласти речення.
___
(законодавець, Лікург, шанувати,
, дуже, особливо).
7. Перекласти давньогрецькою мовою речення, використовуючи слова:
Вони дивуються старанню і працелюбності бджіл.
(старання,  бджола,  працелюбність дивуватися))
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Модульна контрольна робота № 2
Минулий час недоконаного виду. Складовий та часовий аугменти.
Imperfectum activi, medii et passivi. Imperfectum для дієслова  Futurum I
indicativi, infinitivi activi et medii. Aoristus I indicativi, imperativi, infinitivi activi et
medii. Дієприкметник. Participium praesentis medii et passivi, Participium futuri I,
aoristi I medii. Синтаксична конструкція Genetivus absolutus.
Іменники та прикметники третьої відміни з основами на сонорні, губні,
задньоязикові та передньоязикові.
Варіант 1
1. Як зміниться початковий голосний кореня внаслідок аугментації? Вибрати
правильний варіант відповіді.
a) ; b) c) 
a) b) c) .
2. Утворити imperfectum indicativi activi 1sing. від поданих дієслів:
чекати (на когось),  бажати.
3. Утворити форми imperfectum indicativi medii від дієслова захищати.
4. Визначити граматичні значення дієслівних форм і перекласти їх українською
мовою: ,   .
5. Провідміняти іменник третьої відміни сторож.
6. Утворити форми і перекласти їх українською мовою
a) Futurum I indicativi activi від дієслів:
1sing./pl. дивитися
3 sing./pl.  спонукати
b) Futurum I infinitivi activi та infinitivi medii від дієслова приводити
c) Aoristus I indicativi activi від дієслів:
1sing./pl. дивитися
3 sing./pl.  спонукати
d) Aoristus I imperativi activi:
2 sing./pl. приводити
3 sing./pl.  рахувати
e) Aoristus I infinitivi activi від дієслова готувати
f) Aoristus I indicativi medii від дієслів:
1sing./pl.  завершувати
3 sing./pl.  спонукати
g) Aoristus I imperativi medii від дієслів:
2 sing./pl. посилати
3 sing./pl.  називати
h) Aoristus I infinitivi medii від дієслова дивитися
j) Aoristus I participii medii від дієслова будувати.
7. Граматичний аналіз і переклад речення (7) Впр. 2 с. 107 .
22

Варіант 2
1. Як зміниться початковий голосний кореня внаслідок аугментації?
a) b) c) 
a) b) c) 
2. Утворити imperfectum indicativi activi 1sing. від поданих дієслів: 
випивати,  називати.
3. Утворити форми imperfectum indicativi activi від дієслова процвітати.
4. Визначити граматичні значення дієслівних форм і перекласти їх українською
мовою:    .
5. Провідміняти іменник третьої відміни  щит.
6. Утворити форми і перекласти їх українською мовою:
a) Fut. I ind. act. від дієслів: 2 sg./pl.  служити; 3 sg./pl.  віддалятися;
b) Fut. I inf. аct. та inf. medii від дієслова тішити(ся);
c) Aor. I ind. act. від дієслів: 2 sg./pl.  служити; 3 sg./pl.  віддалятися;
d) Aoristus I imper. аct.: 2 sing./pl.  називати; 3 sing./pl.  збирати;
a. Aoristus I infinitivi activi від дієслова  рахувати;
b. Aoristus I ind. medii від дієслів: 2 sing./pl.  писати, 3 sing./pl.  радити;
g) Aoristus I imper. medii: 2 sing./pl.  питати; 3 sing./pl. захоплювати;
h) Aoristus I infinitivi medii для дієслова приводити;
a. Aoristus I participii medii для дієслова переконувати.
7. Граматичний аналіз і переклад речення (9) Впр. 2 с. 110.
Варіант 3
1. Як зміниться початковий голосний кореня внаслідок аугментації?
a) b) c) 
a) b) c) 
2. Утворити impf. ind. act. 1 sg.:  кидатись,  знаходити.
3. Утворити форми Imperfectum indicativi activi для дієслова втікати.
4. Визначити граматичні значення дієслівних форм і перекласти їх українською
мовою:    .
5. Провідміняти іменник третьої відміни пастух.
6. Утворити форми і перекласти їх українською мовою:
a) Futurum I ind. act.: 2 sing./pl.  служити, 3 sing./pl.  віддалятися;
a. Futurum I infinitivi activi та participii medii від дієслова завершувати;
b. Aoristus I ind. act.: 2 sing./pl.  служити, 3 sing./pl.  віддалятися;
c. Aoristus I imper. act.: 2 sing./pl.  називати, 3 sing./pl.  збирати;
e) Aoristus I infinitivi activi для дієслова  рахувати;
f) Aoristus I ind. medii від дієслів: 2 sing./pl.  писати, 3 sing./pl.  радити;
c. Aoristus I imper. medii: 2 sing./pl. питати, 3 sing./pl. захоплювати;
d. Aoristus I infinitivi medii для дієслова приводити;
a. Aoristus I participii medii для дієслова переконувати.
7. Граматичний аналіз і переклад речення (10) Впр. 2 с. 110.
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Варіант 4
1. Як зміниться початковий голосний кореня внаслідок аугментації?
a) b) c) 
a)  b)  c) 
2. Утворити impf. ind. act. 1 sing.:  посилати,  поселяти.
3. Утворити форми impf. ind. act. для дієслова подобатись.
4. Визначити граматичні значення дієслівних форм і перекласти їх українською
мовою: ,   
5. Провідміняти іменник третьої відміни   виноградник.
6. Утворити форми і перекласти їх українською мовою
a) Futurum I ind. act.: 1 sing./pl.  служити, 3 sing./pl.  віддалятися;
b) Futurum I infinitivi activi та participii medii: приводити;
c) Aoristus I ind. act.: 1 sing./pl.  служити, 2 sing./pl.  віддалятися;
d) Aoristus I imperativi activi: 2 sing./pl.  називати;
e) Aoristus I infinitivi activi від дієслова  писати;
f) Aoristus I indicativi medii: 2 sing./pl. посилати; 3 sing./pl.  називати;
g) Aoristus I imper. medii: 2 sing./pl. завершувати; 3 sing./pl.  спонукати;
h) Aoristus I infinitivi medii від дієслова готувати;
j) Aoristus I participii medii від дієслова переконувати.
7. Граматичний аналіз і переклад речення (11) Впр. 2 с. 110.
Варіант 5
1. Утворити impf. ind. act. 1sing. від поданих дієслів:  чекати,
 спонукати, зносити,  бажати, викривати.
2. Утворити форми imperfectum indicativi medii від дієслова  вносити.
3. Визначити граматичні значення дієслівних форм і перекласти їх українською
мовою:  .
. Перекладіть подане речення.
Згідно з Гераклітом, з вогню все виникає і на вогонь усе перетворюється.
(+ Acc. згідно,  Геракліт,  все,  вогонь, 
виникати, (Dat.) або (Acc.) перетворювати на).
5. Провідміняти іменники:  змагання;  коза.
6. Утворити форми і перекласти їх українською мовою:
a) Futurum I ind. act.: 2 sing./pl. дивитися, 3 sing./pl.  спонукати;
b) Futurum I infinitivi activi та infinitivi medii від дієслова приводити;
c) Aoristus I indicativi activi 1, 3 sing./pl. від дієслова  спонукати;
d) Aoristus I imper. act.: 2 sing./pl. приводити, 3 sing./pl.  рахувати;
e) Aoristus I infinitivi activi від дієслова посилати;
f) Aoristus I indicativi medii 3 sing./pl. від дієслова будувати;
g) Aoristus I imper. medii: 2 sing./pl.  називати;
h) Aoristus I infinitivi medii для дієслова дивитися;
j) Aoristus I participii medii для дієслова будувати.
7. Граматичний аналіз і переклад речення (6) Впр. 2 с. 110.
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Модульна контрольна робота № 3
Іменники ІІІ відміни з основами на -, -,,--. Власні
імена чоловічого роду на -. Власні імена жіночого роду на j. Іменники
ІІІ відміни з чергуванням основ / - / /  / ,  / .
Прикметники ІІІ відміни з основами на -o-- -з чергуванням
основ / - / . Participium praesentis, futuri I, aoristi I activi.
Варіант 1
1. Провідміняти іменники:  кубок; природа.
2. Перекласти речення давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова:
 Єгипет – батьківщина левів, а Індія –слонів.

 Від поганого початку буває поганий кінець.

3. Утворити і провідміняти словосполучення:
голос, звук
 солодкий
4. Провідміняти чоловіче та жіноче імена: 
5. Утворити та провідміняти форми participium praesentis activi (m), participium
futuri I activi (f) для дієслова приводити.
6. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 123.
Варіант 2
1. Провідміняти іменники:  знамення;   жрець.
2. Перекласти речення давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
 Весна є образом дитини і юнака, а зима – старика.


 Потрібно, щоб людина підкоряла пристрасті.
+ Acc. + Inf., + Gen., 
3. Утворити і провідміняти словосполучення:
зв’язок, гармонія
прихований, таємний
4. Провідміняти чоловіче та жіноче імена: 
5. Утворити та провідміняти форми participium praesentis activi (n), participium
aoristi I activi (f) для дієслова переконувати.
6. Граматичний аналіз і переклад тексту . с. 123.
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Варіант 3
1. Провідміняти іменники:  дар; віщун.
2. Перекласти речення давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.

Науки і мистецтва юнаків годують, а стариків сповнюють радістю.


Бути рабом пристрастей важко (безособ.).
(
3. Утворити і провідміняти словосполучення: нектар,
 солодкий.
4. Провідміняти чоловіче та жіноче імена:
5. Утворити та провідміняти форми participium futuri I activi (n), participium
aoristi I activi (m) для дієслова  рахувати.
6. Граматичний аналіз і переклад тексту . с. 134.
Варіант 4
1. Провідміняти іменники:  світло;  вершник.
2. Перекласти речення давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
 Старче, навчай дітей наукам і мистецтвам.

 Заради користі погані (люди) роблять погані і ганебні справи.
+ Gen., 
3. Утворити і провідміняти словосполучення: 
ліра,
 прекрасний.
4. Провідміняти чоловіче та жіноче імена:   
5. Утворити та провідміняти форми participium praesentis activi (f), participium
Aoristi I activi (m) для дієслова готувати.
6. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 134.
Варіант 5
1. Провідміняти іменники:  старість; .
2. Утворити і провідміняти словосполучення:  ліра,
 прекрасний.
3. Перекласти речення давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
 Анахарсіс був скіф за походженням (Dat.), але не за характером (Dat.).

 Жінки за природою люблять дітей.
природа,  дитина,  любити)
4. Провідміняти власні назви: 
5. Утворити та провідміняти форми participium praesentis activi (m), participium
aoristi I activi (n) для дієслова дивитися.
6. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 134.
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Модульна контрольна робота № 4
Нерегулярні
парадигми
іменників
ІІІ
відміни.
Ступені
порівнянняприкметниківіз суфіксами - / - - / - -/-.
Суплетивні, недостатні та аналітичні ступені порівняння прикметників.
Синтаксис відмінків при ступенях порівняння.
Варіант 1
1. Поставити слово в дужках у потрібну відмінкову форму і перекласти
речення:
______
____________
хороший, засмучувати)
2. Утворити відмінкові форми Gen. sg., Nom. pl., Acc. pl. для іменника .
3. Утворити ступені порівняння прикметників: прикрий,
приємний.
4. Утворити всі відмінкові форми gradus comparativus від прикметника

5. Утворити форму gradus superlativus від прикметника, узгодити його з
іменником і провідміняти словосполучення: розсудливий,  жінка.
6. Перекласти давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
Наймогутніший серед безсмертних богів.
, 
7. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 136.
Варіант 2
1. Поставити слово в дужках у потрібну відмінкову форму і перекласти
вислови:

____________
добре, частка, що вживається у формулах присяги як перформативний
вислів «присягаюся».
2. Утворити відмінкові форми Dat.sing., Acc.sing., Dat.pl. від іменника 
3. Утворити ступені порівняння прикметників: ворожий,
 численний.
4. Утворити всі відмінкові форми gr. сompar. від прикметника 
5. Утворити форму gradus superlativus від прикметника, узгодити його з іменником
і провідміняти словосполучення: добрий, дочка.
6. Перекласти давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
Прекрасніша за Афіну та Геру.
(, , )
7. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 143.
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Варіант 3
1. Поставити слово в дужках у потрібну граматичну форму і перекласти
вислови:
 ________


   Impf.________________
час, 
свобода, 
батьківщина,
боротися)
 _________ 
2. Утворити ступені порівняння прикметників:  гарний,
прихований.
3. Утворити всі відмінкові форми gr. сompar. від прикметника 
4. Утворити форму gradus superlativus для прикметника, узгодити його з іменником
і провідміняти словосполучення: щасливий, мати.
5. Перекласти давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
Величніший за лідійського царя.
(, , )
6. Граматичний аналіз і переклад тексту    с. 146.
(— Dat. dualis від ; — два, двоє)

Варіант 4
1. Поставити слово в дужках у потрібну граматичну форму і перекласти
вислови:
 +
Dat.pl.
___________
Aor.I__________  
 смерть,
 розумний, мудрець,
 закінчувати,
 печаль, скорбота.
 _________
2. Утворити ступені порівняння прикметників:
короткий,
 легкий.
3. Утворити всі відмінкові форми gradus comparativus для прикметника

4. Утворити форму gradus superlativus для прикметника, узгодити його з
іменником і провідміняти словосполучення:  великий,
шлунок.
5. Перекласти давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
Найшвидша серед річок Еллади.



6. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 146.
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Варіант 5
1. Перекласти давньогрецькою мовою речення:
Перського царя греки називали „великим”.
( перс,  цар,  називати)
2. Утворити відмінкові форми Acc. sing., Gen. pl., Dat. pl. для іменника .
3. Утворити ступені порівняння прикметників: малий,
 великий.
4. Утворити всі відмінкові форми gradus comparativus від прикметника

5. Утворити форму gradus superlativus для прикметника, узгодити його з
іменником і провідміняти словосполучення. щасливий, 
чоловік.
6. Перекласти давньогрецькою мовою, використовуючи подані слова.
наймогутніші серед смертних (ті, що живуть на землі) мужів
(, , )
величніший за лідійського царя
(, , )
7. Граматичний аналіз і переклад тексту  с. 146.
Модульна контрольна робота № 5
Непохідні та похідні прислівники (утворені за допомогою суфіксів
). Розряди займенників: pronomina personalia,
possessiva, займенник , займенник  , взаємний
(reciprocum) займенник ; pronomina reflexiva; demonctrativa relativa;
interrogativa; indefinita; correlativa.
Варіант 1
1. Утворити gradus positivus, comparativus, superlativus від прислівника,
похідного від прикметника  приємний
2. Виписати в три колонки (де? звідки? куди?) прислівники на позначення
просторової
орієнтації,
що
утворені
від
слова:
весь:

3. Якими граматичними засобами виражено значення просторового дейксису в
Гомера?
6.529 ™k Tro…hj ™l£santaj ™ãkn»midaj 'AcaioÚj.
після вигнання з Трої міднодоспішних ахейців.
4. Утворити відмінкові форми для давньогрецьких займенників: pronomen
possessivum (m) 2 sing., Nom., pronomen reciprocum Gen.
5. Визначити граматичні категорії займенників: 
6. Яке значення має формант  у вказівних займенниках?
7. Здійснити граматичний аналіз займенників і переклад речення (13) Впр. 1 с. 170.
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Варіант 2
1. Утворити gradus positivus, comparativus, superlativus від прислівника,
похідного від прикметника  малий
2. Виписати в три колонки (де? звідки? куди?) прислівники на позначення
просторової
орієнтації,
що
утворені
від
слова:
інший:
.
3. Якими граматичними засобами виражено значення просторового дейксису в
Гомера?
14. 251 œpleen 'IliÒqen Trèwn pÒlin ™xalap£xaj.
Плив з Іліону, зруйнувавши троянське місто.
4.Утворити відмінкові форми для давньогрецьких займенників: pronomen
personale 1sing., Dat., pronomen interrogativum (m) Acc. pl.
5. Визначити граматичні категорії займенників:
6. Яке значення має формант  у вказівних займенниках?
7. Граматичний аналіз і переклад реченя (10). Впр.1 с. 172.
Варіант 3
1. Утворити gradus positivus, comparativus, superlativus від прислівника,
похідного від прикметника  різноманітний (- brevis)
2. Виписати в три колонки (де? звідки? куди?) прислівники на позначення
просторової
орієнтації,
що
утворені
від
слова:
Афіни:
.
3. Якими граматичними засобами виражено значення просторового дейксису в
Гомера?
24.492 Ôyesqai f…lon uƒÕn ¢pÕ Tro…hqen „Ònta·
побачити милого сина, який повертається з-під Трої.
4. Утворити відмінкові форми для давньогрецьких займенників: pronomen
reflexivum (m) 1 sing., Acc., pronomen indefinitum Dat. pl.
5. Визначити граматичні категорії займенників: 
6. Яке значення має формант  у вказівних займенниках?
7. Здійснити граматичний аналіз займенників і переклад речення (10) Впр. 2 с. 175.
Варіант 4
1. Утворити gradus positivus, comparativus, superlativus від прислівника,
похідного від прикметника  різноманітний (- brevis)
2. Виписати в три колонки (де? звідки? куди?) прислівники на позначення
просторової
орієнтації,
що
утворені
від
слова:
Афіни:
.
3. Якими граматичними засобами виражено значення просторового дейксису в
Гомера?
24.492 Ôyesqai f…lon uƒÕn ¢pÕ Tro…hqen „Ònta·
побачити милого сина, який повертається з-під Трої.
4. Утворити відмінкові форми для давньогрецьких займенників: pronomen
reflexivum (m) 1 sing., Acc., pronomen indefinitum Dat. pl.
5. Визначити граматичні категорії займенників: 
6. Яке значення має формант  у вказівних займенниках?
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7. Здійснити граматичний аналіз займенників і переклад речення (10) Впр. 2 с. 175.
Варіант 5
1. Утворити gradus positivus, comparativus, superlativus для прислівника,
похідного від прикметника  гарний
2. Виписати в три колонки (де? звідки? куди?) прислівники на позначення
просторової
орієнтації,
що
утворені
від
слова:
дім

3. Якими граматичними засобами виражено значення просторового дейксису в
Гомера?
2.162 ™n Tro…V ¢pÒlonto f…lhj ¢pÕ patr…doj a‡hj (=)·
(стільки данайців) загинуло під Троєю, далеко від милої батьківщини.
4. Утворити відмінкові форми для давньогрецьких займенників: pronomen
personale 2 pl., Gen., pronomen reflexivum (m) 3 sing., Acc.
5. Визначити граматичні категорії займенників: 
6. Яке значення має формант  у вказівних займенниках?
7. Здійснити граматичний аналіз займенників і переклад речення (5) Впр. 1 с. 179
Модульна контрольна робота № 6
Розряди числівників: numeralia cardinalia, ordinalia, adverbia. Відмінювання
числівників та узгодження їх з іменниками.
Утворення форм Praesens conjunctivi activi, medii et passivi; Aoristus I
conjunctivi activi et medii. Praesens optativi activi, medii et passivi; Aoristus I
optativi activi et medii; Futurum I optativi activi et medii. Синтаксичні функції
кон’юнктива і оптатива.
Варіант 1
1. Утворити давньогрецькою мовою кількісні і порядкові числівники: 8, 11, 2366.
2. Граматичний аналіз і переклад речення (5) Впр. 1 с. 162.
3. Утворити форми praesens conjunctivi activi від дієслова будувати;
praesens conjunctivi medii від дієслова йти.
4. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію кон’юнктива в
незалежних реченнях:
 

 

5. Визначити граматичні ознаки кон’юнктива і тип підрядного, в якому він
вживається. Перекласти речення (5) Впр. 1, с. 183.
6. Утворити форми praesens optativi activi для дієслова подобатись;
futurum I optativi medii для дієслова лаяти.
7. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію оптатива в
незалежних реченнях:
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Варіант 2
1. Утворити давньогрецькою мовою кількісні і порядкові числівники: 6, 22, 674.
2. Граматичний аналіз і переклад речення (4) Впр. 1 с. 162.
3. Утворити форми praesens conjunctivi medii для дієслова захищати;
aoristus I conjunctivi activi для дієслова процвітати.
4. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію кон’юнктива в
незалежних реченнях:
 
 

5. Визначити граматичні ознаки кон’юнктива і тип підрядного, в якому він
вживається. Перекласти речення (6) Впр. 1, с. 183.
6. Утворити форми praesens optativi medii від дієслова робити;
aoristus I optativi activi для дієслова дивитися.
7. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію оптатива в
незалежних реченнях:
 

 
Варіант 3
1. Утворити давньогрецькою мовою кількісні і порядкові числівники: 12, 387, 1561.
2. Дайте відповідь на запитання давньогрецькою мовою, спираючись на
речення (11) Впр. 1 с. 162.

3. Утворити форми praesens conjunctivi activi для дієслова  будувати;
aoristus I conjunctivi medii для дієслова  називати.
4. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію кон’юнктива в
незалежних реченнях:
 
 
5. Визначити граматичні ознаки кон’юнктива і тип підрядного, в якому він
вживається. Перекласти речення (3) Впр. 1, с. 183.
6. Утворити форми futurum I optativi activi для дієслова приводити;
aoristus I optativi medii для дієслова  обирати.
7. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію оптатива в
незалежних реченнях:
 

 
8. Встановити граматичні і функціональні значення оптатива, перекласти
речення (7) Впр. 2, с. 205; (8) Впр. 1. с. 206.
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Варіант 4
1. Утворити давньогрецькою мовою кількісні і порядкові числівники: 1, 243, 1798.
2. Граматичний аналіз і переклад речення (9) Впр. 1 с. 162.
3. Утворити форми aoristus I conjunctivi activi для дієсловаутікати;
aoristus I conjunctivi medii для дієслова  обирати.
4. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію кон’юнктива в
незалежних реченнях:
 
 
5. Визначити граматичні ознаки кон’юнктива і тип підрядного, в якому він
вживається. Перекласти речення (5) Впр. 1, с. 205.
6. Утворити форми praesens optativi activi для дієслова  відкидати;
aoristus I optativi medii для дієслова  називати.
7. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію оптатива в
незалежних реченнях:
 
  

Варіант 5
1. Утворити давньогрецькою мовою кількісні і порядкові числівники: 9, 18, 1476.
2. Дайте відповідь на запитання давньогрецькою мовою, спираючись на
речення (11) Впр. 1 с.162.

3. Утворити форми praesens conjunctivi medii для дієслова
відчувати; aoristus I conjunctivi activi для дієслова  називати.
4. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію кон’юнктива в
незалежних реченнях:
 


 
5. Визначити граматичні ознаки кон’юнктива і тип підрядного, в якому він
вживається. Перекласти речення (9) Впр. 1, с. 183.
6. Утворити форми futurum I optativi activi для дієслова приводити;
aoristus I optativi medii для дієслова  будувати.
7. Переклаcти українською мовою, визначивши функцію оптатива в
незалежних реченнях:
 

 
8. Переклаcти давньогрецькою мовою речення:
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Ми не можемо вірити людям, які лестять.
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ (Укладач: асист. Ничаюк С.П.)
Модульна контрольна робота №1
Варіант 1
11. Поставте наголос у поданих
словах та напишіть їх транскрипцію:
arbĭter, accusare, absolvěre, acer,
actio, actor, adesse, adulescens.
12. Визначте відміну, рід та основу
іменника ius, iuris, n – право.
13. Утворіть форму acc. plur.
masculini для прикметника diuturnus,
а, um — довготривалий, а, е.
14. Узгодьте прикметник з іменником:
arbĭter, tri, m – суддя, Romanus, a, um –
римський, а, е.
15. Утворіть форму 2 sg. praes. ind.
act. від дієслова tribuo, ĕre –
поділяти, відплачувати.
16. Утворіть форму 1 sg. impf. ind.
act. від дієслова sentio, īre – думати.
17. Утворіть форму 3 sg. fut. I ind.
pass. від дієслова teneo, ēre –
тримати.
18. Утворіть форму dat. sg. словосполучення iudicium publĭcum та
перекладіть українською мовою.
19. Вставте
потрібну
форму
дієслова esse (теперішній час) у
речення: Iustitia ... fundamentum
regni.
20. Перекладіть речення: Arbitri
reos in iudiciō liberabant.

До І відміни належать іменники:
a) popŭlus, i, m, arbĭter, tri, m;
b) decretum, i, n, furtum, i, n;
c) culpa, ae, f, iustitia, аe, f.
2. Відміна іменника визначається
за закінченням:
a) nom. sg.;
b) gen. sg.;
c) nom. plur.
3. Яке з наведених закінчень
властиве іменникам І відміни?
a) ārum;
b) ōrum; c) ērum.
4. Скільки дієвідмін дієслів у
латинській мові?
a) 2;
b) 4;
c) 5.
5. Дієвідміна визначається за:
a) закінченням інфінітива;
b) останнім звуком основи;
c) за словником.
6. Дієслово vetāre належить до:
a) 2 дієвідміни;
b) 4 дієвідміни;
c) 1 дієвідміни.
7. До системи інфекта належать
такі часи:
a) praesens; imperfectum; futurum I;
b) praesens; imperfectum; futurum II;
c) praesens; perfectum; futurum I.
8. Визначте дієслово, вжите у
теперішньому часі:
a) constituunt;
b) constituet;
c) constituent.
9. Визначте дієслово у imperfectum
indicativi passivi:
a) absolvor;
b) absolvĭmur;
c) absolvebantur.
10. Форма habebunt перекладається:
a) він володів;
b) вони володіли;
с) вони володітимуть.
1.
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Варіант 2
11. Поставте наголос у поданих
слова та напишіть транскрипцію:
commŏdum, constitutio, contraho,
barbărus, benedictio.

До І відміни належать іменники:
a) magistrātus, us, m; motus, us, m;
b) arma, ōrum, n; causa, ае, f;
c) scriba, ае, m, centuria, ae, f.
2. До
І
відміни
належать
переважно іменники:
a) чоловічого роду;
b) жіночого роду;
c) середнього роду.
3. Відміна іменника визначається
за закінченням:
a) nom. sg.;
b) gen. sg.;
c) dat. plur.
4. Яке з наведених закінчень
властиве іменникам ІІ відміни?
a) ārum;
b) ōrum;
c) ērum.
5. Дієслова І дієвідміни закінчуються в інфінітиві на:
a) -ěre;
b) -are; c) -ire.
6. Основою інфекта для дієслова
abrŏgo, āvi, ātum, āre – відміняти є:
a) abrŏg-;
b)abrŏga-;
c)abrŏgav-.
7. Визначте дієвідміну дієслова
absolvĕrе – звільняти:
a) 1;
b) 2;
c) 3; d) 4.
8. До системи перфекта належать
такі часи:
a) perfectum; imperfectum; futurum I;
b) perfectum; plusquamperfectum;
futurum II;
c) perfectum; plusquamperfectum;
futurum I;
9. Визначте дієслово у формі 1-ої
особи множини:
a) absolvo;
b) absolvĭmus;
c) absolvunt.
10. Визначте дієслово, вжите у
futurum I indicativi activi:
a) adverto; b) defendes; c) debes.
1.

12. Визначте відміну, рід та основу
іменника iudex, iudĭcis, т – суддя.
13. Утворіть форму nom. plur. neutri
від прикметника strenuus, a, um –
діяльний, а, е.
14. Узгодьте
прикметник
з
іменником: debĭtum, i, n – борг,
pecuniarius, a, um – грошовий, а, е.
15. Утворіть форму 3 sg. praes. ind.
act. від дієслова tribuo, ĕre –
поділяти.
16. Утворіть форму 2 sg. impf. ind.
act. від дієслова iubeo, ērе –
наказувати.
17. Утворіть форму 1 pl. fut. I ind.
pass. від дієслова damno, ārе —
засуджувати.
18. Утворіть
форму
acc.
sg.
словосполучення iudicium publĭcum
та перекладіть українською мовою.
19. Вставте
потрібну
форму
дієслова
esse
(минулий
час
недоконаного виду) у речення:
Iustitia … fundamentum regni.
20. Перекладіть речення: Romǔlus
et Remus Romam saecǔlō octavō ante
aeram nostram condebant.
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Варіант 3
1. До
II
відміни
належать
іменники:
a) magistrātus, us, m; motus, us, m;
b) arma, ōrum, n; decrētum, i n;
c) scriba, ае, m, centuria, ae, f.
2. Визначте прикметники І-ІІ
відміни:
a) bonus, а, um; liber, ĕra, ĕrum;
b) celer, celĕris, celĕre; pulcher,
chra, chrum;
c) legalis, e; par, paris.
3. Визначте форму acc. plur.:
a) culpam; b) decreta; c) causa.
4. Яке з наведених закінчень
властиве іменникам ІІ відміни?
a) as;
b) os;
c) es.
5. Дієслова ІI дієвідміни
закінчуються в інфінітиві на:
a) -ēre;
b) -ĕre; c) -ire.
6. Основою інфекта для дієслова
pronuntio,
āvi,
ātum,
āre
–
повідомляти є:
a) pronunti-;
b) pronuntia-;
c) pronuntiav-.
7. Визначте дієслово ІІІ дієвідміни:
a) propōnĕre;
b) notāre;
c) punire;
d) debērе.
8. Визначте дієслово у формі 3-ої
особи множини:
a) absolvo;
b) absolvĭmus;
c) absolvunt.
9. Визначте дієслово, вжите у
теперішньому часі:
a) advertebas;
b) defendes;
c) debes.
10. Форма vetabis перекладається як:
a) ти забороняєш;
b) ти заборонятимеш;
c) ви забороняли.

11. Поставте наголос у поданих
словах та напишіть транскрипцію:
beneficium, bonitas, bonus, brevis,
brevĭtas, caedes, caelum, calamĭtas.
12. Визначте відміну, рід та основу
іменника саrсеr, ěris, т – тюрма.
13. Утворіть форму nom. plur.
feminini від прикметника privātus, а,
um – приватний, а, е.
14. Узгодьте
іменник
з
прикметником: lucrum, i, n – вигода,
magnus, а, um – великий, а, е.
15. Утворіть форму 2 pl. praes. ind.
act. від дієслова damno, ārе —
засуджувати.
16. Утворіть
форму
3
sg.
imperfectum indicativi passivi від
дієслова defendo, ĕrе — захищати.
17. Утворіть форму 1sg. fut. I ind.
act. від дієслова punio, īre – карати.
18. Утворіть форму accusativus
pluralis словосполучення iudicium
publĭcum та перекладіть українською
мовою.
19. Вставте
потрібну
форму
дієслова
esse
(майбутній
час
недоконаного виду) у речення:
Iustitia ... fundamentum regni.
20. Перекладіть речення: Rei ab
iudĭce in iudiciō absolventur.
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Варіант 4
1. До ІІІ відміни належать
іменники:
a) reus, rei, m; motus, us, m;
b) popŭlus, i, m; decrētum, i, n;
c) venditio, ōnis, f; munus, ĕris, n.
2. Визначте прикметники І-ІІ
відміни:
a) privātus, а, um; par, paris;
b) acer, acris, acre; liber, ĕra, ĕrum;
c) aequus, а, um; miser, sĕra,
sĕrum.
3. Визначте форму nom. plur.:
a) causam;
b) matrimonia;
c) poena.
4. Яке з наведених закінчень
властиве іменникам ІІ відміни?
a) um;
b) am;
c) em.
5. Дієслова
III
дієвідміни
закінчуються в інфінітиві на:
a) -ēre;
b) -ĕre;
c) -ire.
6. Основою інфекта у дієслова
munio, īvi, ītum, īre – зміцнювати є:
a) muniv-; b ) muni-; c) mun-.
7. Визначте дієслово І дієвідміни:
a) propōnĕre;
b) punire;
c) notāre;
8. Визначте прикметник, який
узгоджується з іменником arbĭter,
tri, т – суддя:
a) bonus; b) bona; c) bonum.
9. Визначте дієслово у формі 1-ої
особи множини:
a) credis;
b) credĭmus;
c) credunt.
10. Форма declārabunt перекладається як:
a) вони повідомлятимуть;
b) вони повідомляють;
c) він повідомляв.

11. Поставте наголос у поданих
словах та напишіть транскрипцію:
captivus, caput, carĭtas, castigatio,
causa, centum, cetěrus, chaos,
charta.
12. Визначте основу, рід та
відміну іменника castigatio, ōnis, f –
покарання, осудження.
13. Утворіть форму nom. plur.
masculini
від
прикметника
consultus, а, um — свідомий, а, е.
14. Узгодьте
іменник
з
прикметником: popŭlus, i, m – народ,
liber, ĕra, ĕrum – вільний, а, е.
15. Утворіть форму 3 pl. praes. ind.
act. від дієслова definio, īre —
визначати.
16. Утворіть форму 2 sg. impf. ind.
pass. від дієслова dehonesto, ārе –
ганьбити.
17. Утворіть форму 1 sg. fut. I ind.
act. persuadeo, ēre – переконувати.
18. Утворіть форму abl. plur. від
словосполучення iudicium publĭcum
та перекладіть українською мовою.
19. Вставте
потрібну
форму
дієслова esse (теперішній час) у
речення. Officia servorum ... alia.
20. Перекладіть речення.
Semper bene respondere
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debes.

Модульна контрольна робота №2
Варіант 1
10. Визначте правильний переклад
дієслівної форми fueramus:
а) ми були;
b) ми будемо;
c) ми давно (раніше були).

1. Іменник iudex, iudĭcis, т –
суддя відмінюється за:
a) приголосною групою;
b) голосною групою;
c) мішаною групою.
2. Правильний
переклад
словосполучення грошовий борг
латинською мовою:
a) debitum pecuniarium;
b) debitus pecuniarius;
c) debitum pecuniarius.
3. Nom. plur. іменника lex, legis, f
– закон:
a) leges;
b) legi ; c) legia.
4. До четвертої відміни належать:
а) іменники і прикметники;
b) іменники;
c) прикметники.
5. Основою
перфекта
для
дієслова veto, vetui, vetĭtum, āre –
забороняти є:
a) veta-;
b) vetu-; c) vetĭt-.
6. Правильний
переклад
дієслівної форми vetui:
а) ти забороняв;
b) я заборонятиму;
с) я заборонив.
7. Визначте дієслово, вжите у
futurum II indicativi activi:
а) condemnāvi;
b) condemnāverint;
c) condemnāverant.
8. Визначте, якою частиною
мови є condemnans:
а) дієприкметником;
b) прикметником;
c) дієсловом.
9. Прикметником,
який
узгоджується з іменником vultus,
us, т – зовнішність є:
а) extraordinarius;
b) extraordinariа;
c) extraordinarium.

11. Поставте
словосполучення
actio legalis у форму dat. sg./plur.
12. Утворіть вищий та найвищий
ступені порівняння від поданих
прикметників та перекладіть кожну
форму українською мовою:
pulcher, chra, chrum – красивий, а,е.
similis, e – схожий, а, е.
13. Утворіть nom. plur. feminini від
прикметника
civīlis,
e
–
громадянський, а, е.
14. Утворіть форму 1 pl. perfectum
іndicativi activi від дієслова
perduco, duxi, ductum, ĕre –
доводити.
15. Утворіть
форму
2
pl.
plusquamperfectum indicativi passivi
від дієслова dispōno, posui, posĭtum,
ĕrе – розташовувати.
16. Утворіть форму 3 sg. futurum II
indicativi activi від дієслова dimitto,
mīsi, missum, ĕrе — розпускати.
17. Узгодьте займенник is, ea, id –
цей, той з поданим іменником lex,
legis, f – закон.
18. Утворіть наказовий спосіб від
дієслова
adsevĕro,
ārе
–
стверджувати.
19. Перекладіть речення:
Omnes popŭli leges habent.
20. Перекладіть речення: Initio duo
tribuni plebis creati sunt, deinde
quinque, postea decem fuerunt.
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Варіант 2
10. Визначте правильний переклад
дієслівної форми fueratis:
а) ви були;
b) ви будете;
c) ви давно (раніше були).
11. Утворіть voc. sg./plur. для
словосполучення actio legalis.
12. Утворіть вищий та найвищий
ступені порівняння від поданих
прикметників та перекладіть кожну
форму
українською
мовою:
diligens, ntis – старанний, а, е,
valens, ntis – переконливий, а, е.
13. Утворіть nom. plur. masculini
від прикметника nobĭlis, e –
відомий, а, е.
14. Утворіть форму 2 pl. perfectum
indicativi passivi від дієслова
accūso,
āvi,
ātum,
āre
–
звинувачувати.
15. Утворіть
форму
3
sg.
plusquamperfectum indicativi activi
від
дієслова
vendo,
vendĭdi,
vendĭtum, ĕre – продавати.
16. Утворіть форму 1 sg. futurum II
indicativi activi від дієслова obtineo,
tinui, tentum, ēre – займати,
володіти.
17. Узгодьте займенник iste, ista,
istud – цей, той з іменником mos,
moris m – звичай.
18. Утворіть наказовий спосіб для
дієслова honōro, āvi, ātum, āre –
шанувати.
19. Перекладіть речення.
Imperator auxilium militǐbus misit.
20. Перекладіть речення. Castra a
ducǐbus disposǐta sunt.

1. Іменник lex, legis, f – закон
відмінюється за:
а) приголосною групою;
b) голосною групою;
c) мішаною групою.
2. Іменник юрист походить від
латинського слова із значенням:
а) закон;
b) право;
c) справедливий.
3. Nom. plur. іменника iudex,
iudĭcis, т – суддя:
а) iudicia;
b) iudices;
c) iudicem;
d) iudicum.
4. До четвертої відміни належать
іменники переважно:
а) жіночого роду;
b) чоловічого та жіночого
роду;
c) чоловічого та середнього
роду.
5. Основою
перфекта
для
дієслова trado, tradĭdi, tradĭtum, ĕre
– передавати є:
a) trad-; b) tradĭd-; c) tradĭt-.
6. Правильний
переклад
дієслівної форми vetuisti:
а) ти забороняв;
b) я заборонятиму;
c) ти заборонив.
7. Визначте дієслово, вжите у fut.
II ind. act.:
а) condemnāvi; c) condidĕro;
b) vendiderant; d) vendebant.
8. Що таке ppa?
а) дієприкметник теперішнього часу активного стану;
b) дієприкметник минулого
часу пасивного стану;
c) дієприкметник майбутнього
часу активного стану.
9. Прикметником, який узгоджується з іменником pars, partis, f є:
а) parvus; b) parvа; c) parvum.
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1. Іменник pars, partis, f –
частина відмінюється за:
а) приголосною групою;
b) голосною групою;
c) мішаною групою.
2. Правильний
переклад
словосполучення iudex iustus:
а) справедливий закон;
b) юридичне право;
c) справедливий суддя.
3. Nom. plur. іменника vectĭgal,
ālis, n – податок :
а) vectigales;
b) vectigali;
с) vectigalia.
4. До п’ятої відміни належать
іменники переважно:
а) жіночого роду;
b) чоловічого та жіночого роду;
c) чоловічого та середнього роду.
5. Основою
перфекта
для
дієслова defendo, fendi, fensum, ĕrе
— захищати є:
a) defend-;
b) defendi-;
c) defens-.
6. Правильний переклад дієслівної
форми vetuit:
а) він забороняв;
b) ви заборонятимете;
c) він заборонив.
7. Визначте дієслово, вжите у
futurum II indicativi activi:
а) vendidi;
b) vetuĕris;
c) condemnāverunt.
8. Що таке ppp?
а) дієприкметник теперішнього
часу активного стану;
b) дієприкметник минулого часу
пасивного стану;
c) дієприкметник майбутнього
часу активного стану.
9. Прикметником,
який
узгоджується з іменником iudex,
iudĭcis т – суддя є:
а) nobĭlis; b) nobĭle; c) nobĭlia.
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Варіант 3
10. Визначте правильний переклад
дієслівної форми fuĕrint:
а) вони були;
b) вони будуть;
c) вони давно (раніше) були.
11. Утворіть gen. sg./plur. для
словосполучення actio legalis.
12. Утворіть вищий та найвищий
ступені порівняння від поданих
прикметників та перекладіть кожну
форму українською мовою: prudens,
ntis – досвідчений, а, е, famōsus, а,
um – ганебний, а, е.
13. Утворіть nom. plur. masculini від
прикметника dilĭgens, entis —
старанний, а, е.
14. Утворіть форму 3 pl. perfectum
indicativi activi від дієслова venio,
veni, ventum, īre – приходити.
15. Утворіть
форму
1
sg.
plusquamperfectum indicativi activi
від дієслова ago, egi, actum, agĕre –
діяти, вести.
16. Утворіть форму 2 sg. futurum II
indicativi passivi від дієслова quaero,
quaesīvi, quaesītum, ĕre – запитувати.
17. Узгодьте займенник hic, haec,
hoc – цей, той з поданим іменником
homo, ĭnis, т — людина.
18. Утворіть наказовий спосіб для
дієслова
condemno,
ārе
—
засуджувати.
19. Перекладіть
речення:
Cum
bellum finitum erit, artes et littĕrae in
civitate florebunt.
20. Перекладіть речення: Romae
Capitolium
ab
hostĭbus
non
expugnatum est.

Варіант 4
9. Прикметником,
який
узгоджується з іменником talio, ōnis,
f – відплата, помста є:
а) atrōcis; b) atrōcia;
c) atrox.
10. Визначте правильний переклад
дієслівної форми fuĕris:
а) ти був;
b) ти будеш;
c) ти давно був.
11. Утворіть abl. sg./plur. від
словосполучення actio legalis.

1. Іменник vectĭgal, ālis, n – податок
відмінюється за:
а) приголосною групою;
b) голосною групою;
c) мішаною групою.
2. Правильний переклад словосполучення damnum emergens:
а) штрафний завдаток;
b) вимушена поклажа;
c) прямий збиток.
3. Nom. plur. іменника talio, ōnis, f –
відплата, помста:
а) taliona; b) taliones; c) talies.
4. До п’ятої відміни належать:
а) прикметники;
b) іменники та прикметники;
c) іменники.
5. Основою перфекта для дієслова
castĭgo, āvi, ātum, ārе – карати є:
a) castigat-;
b) castĭgi-;
c) castĭgāv-.
6. Правильний переклад дієслівної
форми vetuistis:
а) ви забороняєте;
b) ви заборонили;
c) ви забороните.
7. Визначте дієслово, вжите у
futurum II indicativi activi і
перекладіть цю форму українською
мовою:
а) vendideritis;
b) vetueramus;
c) condemnāverat.
8. Що таке pfa?
а) дієприкметник теперішнього
часу активного стану;
b) дієприкметник минулого часу
пасивного стану;
c) дієприкметник майбутнього
часу активного стану.

12. Утворіть вищий та найвищий
ступені порівняння від поданих
прикметників та перекладіть кожну
форму українською мовою:
neglegens, ntis – марнотратний, а, е.
bonus, a , um – гарний, а, е.
13. Утворіть nom. plur. feminini від
прикметника par, paris – рівний, а, е.
14. Утворіть форму 1 sg. perfectum
indicativi activi від дієслова vinco,
vici, victum, ĕre – перемагати.
15. Утворіть
форму
2
pl.
plusquamperfectum indicativi activi від
дієслова recipio, cēpi, ceptum, ĕre –
знову знаходити; приймати.
16. Утворіть форму 3 pl. futurum II
indicativi passivi від дієслова amitto,
mīsi, missum, ěrе – випускати.
17. Узгодьте
займенник
alĭqui,
alĭqua, alĭquod – якийсь, якась, якесь
з поданим іменником arbitrium, ii, n –
рішення.
18. Утворіть наказовий спосіб для
дієслова obsisto, ĕrе – протидіяти.
19. Перекладіть речення: Roma a
Romulō et Remō condĭta est.
20. Перекладіть речення: Iura popŭli
Romani divisa sunt in ius publĭcum et
ius privatum.
42

МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ (Укладач: асист. Лазер-Паньків О.В.)
Модульна контрольна робота №1
Варіант 1
8. До II дієвідміни належать:
а) tendĕre, tenēre, pulsāre;
b) abolēre, tacēre, replēre;
c) finīre, spumāre, manēre.
9. Знайдіть та перекладіть форму
imperativus:
а) ornāte;
b) orne;
c) ornas.
10. До II відміни належать:
а) popŭlus, і, m; puer, і, m; humus, і, f;
b) lux, is, f; fructus, us, m; lupus, i, m
c) civis, is, m; poēta, ae, m; virus, i, n.
11. Перекладіть граматичну форму
слова linguae.
12. Вставте esse у правильній
граматичній формі. Lingua latina ___
lingua poetārum Romae antiquae.
13. Вставте invenīre в речення у
правильній
граматичній
формі.
Medĭci causas morbōrum ___ student.
14. Перекладіть форму student.
15. Перекладіть форму слова oppĭdis.
16. Вставте magister, tri, m у
правильній граматичній формі. ___
discipŭlos suos docent.
17. Утворіть словосполучення та
поставте його у форму dat. sg.: ille, a,
ud; poēta, ae, m; ambitiōsus, a, um.
18. Вставте defendĕre у правильній
граматичній формі. Patria in pericŭlis
ā viris ___.
19. Утворіть пасивну конструкцію з
поданого речення. Schola viam
scientiārum monstrat.
20. Перекладіть речення. Inter bella
et pericŭla non est locus otio.

1. В латинському алфавіті немає
літери:
a) w;
b) k;
c) y.
2. Голосний звук перед голосним:
а) подовжується;
b) скорочується;
c) не змінюється.
3. Неправильно поставлено наголос у
слові:
а) fil a;
b) ntegrum;
c) cĭdum.
4. Відміна іменника визначається:
а) за закінченням nom. sg.;
b) за закінченням gen. sg.;
c) за родом іменника.
5. Словниковий запис іменника
складається з:
а) іменника, роду, числа,
відмінка та перекладу;
b) форми іменника в nom. sg.,
роду, числа та перекладу;
c) форми іменника в nom. sg.,
закінчення gen. sg., роду та
перекладу.
6. Правильна послідовність назв
відмінків:
а) genetivus, dativus, ablativus;
b) genetivus, dativus, accusativus;
c) nominativus, dativus, ablativus.
7. Дієвідміна визначається:
а) за закінченням дієслова;
b) за останнім звуком основи;
c) за суфіксом.
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Варіант 2
1. В латинському алфавіті немає
літери:
а) h;
b) w;
c) j.

9. Знайдіть та перекладіть форму
imperativus:
а) cura;
b) curant;
c) curas.

2. Голосний перед сполученням
приголосного з h:
а) скорочується;
b) подовжуєтьс;
c) не змінюється.

10. До II відміни належать:
а) poēta, ae, m; fibŭla, ae, f;
bellum, i, n;
b) opus, is, n; sonus, i, m; res, ei, f;
c) vir, i, m; fatum, i, n; pinus, i, f.

3. Неправильно поставлено наголос у:
а) m chĭna;
b) scab es;
c) v cuum.

11. Перекладіть форму слова portis.

4. Відміна іменника визначається:
а) за родом іменника;
b) за закінченням nom. sg.;
c) за закінченням gen. sg.

13. Вставте debēre у правильній
граматичній формі. Patriam amāre
et defendĕre ___.

12. Вставте esse у правильній
граматичній формі. Terra et luna
___ stellae.

14. Перекладіть форму слова scribĭto.

5. Словниковий запис іменника
складається з:
а) форми іменника в nom. sg.,
роду, числа та перекладу;
b) форми іменника в nom. sg.,
закінчення gen. sg., роду та
перекладу;
c) іменника, роду, числа,
відмінка та перекладу.

15. Перекладіть форму слова verba.
16. Вставте ventus, і, m у
правильній граматичній формі.
Plantae in campis ___ moventur.
17. Утворіть словосполучення та
поставте його у форму acc. sg.:
meus, a, um; magister, і, m; severus,
a, um.

6. Правильна послідовність назв
відмінків:
а) accusativus, ablativus, vocativus;
b) nominativus, dativus, ablativus;
c) accusativus, genetivus, dativus.

18. Вставте laudāre у правильній
граматичній формі. Patria nostra ā
poētis ___.
19. Утворіть активну конструкцію
з поданого речення. Fabŭla ā
magistrō puellis narrātur.

7. Дієвідміна визначається:
а) за суфіксом;
b) за останнім звуком основи;
c) за закінченням дієслова.

20. Перекладіть речення. Romani in
ripā fluvii castra ponunt.

8. До IV дієвідміни належать:
а) tingĕre, ducĕre, facĕre;
b) vulnerāre, movēre, tenēre;
c) finīre, nutrīre, sentīre.
44

Варіант 3
1. В латинському алфавіті немає
літери:
а) z;
b) c;
c) w.

8. До III дієвідміни належать
дієслова:
а) tendĕre, trudĕre, facĕre;
b) movēre, tacēre, replēre;
c) nutrīre, amāre, manēre.

2. Голосний перед
приголосних:
а) подовжується;
b) скорочується;
c) не змінюється.

сполученням

9. Знайдіть та перекладіть форму
imperativus:
а) tacet;
b) tacēto;
c) tacēre.

3. Неправильно поставлено наголос у
слові:
а) soc ětas;
b) f scia;
c) centimétrum.

10. До II відміни належать:
а) virtus, is, f; visus, us, m; lupus, i, m;
b) officium, i, n; virus, i, n; malus, i, f;
c) civis, is, m; scriba, ae, m; dies, ei, m.

4. Відміна іменника визначається:
а) за закінченням gen. sg.;
b) за закінченням nom. sg.;
c) за родом іменника.

12. Вставте esse у правильній
граматичній формі. In terrā et in aquā
___ vita.

11. Перекладіть форму слова causā.

13. Вставте scribĕre у правильній
граматичній формі. Discipŭli magistro
epistŭlam ___.

5. Словниковий запис іменника
складається з:
а) форми іменника в nom. sg.,
закінчення gen. sg., роду та
перекладу;
b) форми іменника в nom. sg.,
роду, числа та перекладу;
c) іменника, роду, числа,
відмінка та перекладу.

14. Перекладіть форму слова voca.
15. Перекладіть форму слова numĕrō.
16. Вставте medĭcus, і, m у
правильній граматичній формі. ___
ad amicum nostrum advocāmus.
17. Утворіть словосполучення та
поставте його у форму nom. plur.:
unus, a, um; virus, і, n; exiguus, a, um.

6. Правильна послідовність назв
відмінків:
а) genetivus, accusativus, dativus;
b) dativus, ablativus,vocativus;
c) nominativus, genetivus, dativus.

18. Вставте irrigāre у правильній
граматичній формі. Magnā copiā
aquae campus ___.

7. Дієвідміна визначається:
а) за останнім звуком основи;
b) за закінченням дієслова;
c) за суфіксом.

19. Утворіть пасивну конструкцію з
поданого речення. Umbra terrae
obscūrat lunam.
20. Перекладіть речення. Magistri
docent puěros verba recte legěre et
scriběre.
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Варіант 4
1. В латинському алфавіті немає
літери:
а) w;
b) k;
c) z.

9. Знайдіть та перекладіть форму
imperativus:
а) audis;
b) audiunto;
c) audiunt.

2. Голосний перед літерою h:
а) скорочується;
b) не змінюється;
c) подовжується.

10. До II відміни належать:
а) corpus, is, n; fructus, us, m; locus,
i, m;
b) virus, i, n; vir, i, m; malum, i, n;
c) pirata, ae, m; orator, is, m; pater,
is, m.

3. Неправильно поставлено наголос у
слові:
а) cóntraho;
b) océănus;
c) s gitta.

11. Перекладіть
amica.

форму

слова

12. Вставте esse у правильній
граматичній формі. Incŏlae Siciliae
agricŏlae et nautae ___.

4. Відміна іменника визначається:
а) за закінченням gen. sg.;
b) за родом іменника;
c) за закінченням nom. sg.

13. Вставте narrāre у правильній
граматичній формі. Fabŭlam puĕro
___, filia!

5. Словниковий запис іменника
складається з:
а) форми іменника в nom. sg.,
роду, числа та перекладу;
b) форми іменника в nom. sg.,
закінчення gen. sg., роду та
перекладу;
c) іменника, роду, числа,
відмінка та перекладу.

14. Перекладіть
docēntur.

форму

слова

15. Перекладіть форму слова viri.
16. Вставте socius, і, m у
правильній граматичній формі. Ad
mala facta malus socius ___ trahit.
17. Утворіть словосполучення та
поставте його у gen. sg.: ullus, a,
um; Persa, ae, m; luscus, a, um.

6. Правильна послідовність назв
відмінків:
а) dativus, genetivus, ablativus;
b) dativus, nominativus, ablativus;
c) accusativus, ablativus, vocativus.

18. Вставте cremāre у правильній
граматичній формі. Mortui ā
Romanis ___.

7. Дієвідміна визначається:
а) за останнім звуком основи;
b) за суфіксом;
c) за закінченням дієслова.

19. Утворіть пасивну конструкцію
з поданого речення. Ā puellis in
scholā libri leguntur.
20. Перекладіть речення. Consilia
nostra cum vestris consentiunt.

8. До I дієвідміни належать:
а) vivĕre, fallĕre, debēre;
b) sperāre, munīre, habēre;
c) stāre, vocāre, pugnāre.
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Модульна контрольна робота №2
Варіант 1
1. Форма дієслова визначається за:
а) суфіксом;
b) закінченням;
c) суфіксом та закінченням.

11. Яка з наведених
перекладається морю:
а) maria;
b) mari;
c) marĭbus.

2. Утворіть форми однини impf.
ind. act. від дієслова moneo, 2.

форм

12. Визначте та переклдіть форму
flores.

3. Визначте та перекладіть форму
дієслова molliam.

13. Вставте потрібне закінчення
іменника у словосполученні: fam__
aspěra.

4. Утворіть та перекладіть форму 2
особи sg. praesens indicativi activi
від дієслова posse.

14. Визначте основу прикметника
docĭlis, e:
а) docĭle-;
b) docĭlis-;
c) docĭl-.

5. Вставте потрібну форму дієслова
paro, 1 в речення: Verum amicum
pecuniā non ___.
6. Утворіть та перекладіть форми
nom. та gen. sg. participium
praesentis activi від дієслова
pello, 3.

15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього родів
прикметника
audax, ācis та
провідміняйте його в однині.

7. Визначте та перекладіть форму
videntem.

16. Утворіть gradus comparativus
від прикметника bonus, a, um.

8. До мішаного типу належать
іменники:
а) які в nom. sg. мають
закінчення -is або -es;
b) рівноскладові, які в nom. sg.
мають закінчення -is або -es;
c) середнього роду, які в nom.
sg. мають закінчення -is або
-es.

17. Визначте та перекладіть форму
longior.
18. Утворіть gradus superlativus від
прикметника liber, ěra, ěrum.
19. Поставте у gen. sg. словосполучення
comes certus.
20. Перекладіть речення. Homĭnes
melius ocŭlis, quam aurĭbus credunt.

9.
За
голосним
типом
відмінюється:
а) vectĭgal, vectigālis, n;
b) sal, salis, m;
c) opus, opěris, n.
10. Визначте тип відмінювання
іменника decus, ŏris, n.
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Варіант 2
1. Форма дієслова визначається за:
а) суфіксом та закінченням;
b) суфіксом;
c) закінченням.

12. Визначте та перекладіть форму
homĭnum.
13. Вставте потрібне закінчення
іменника
у
словосполученні:
client__ aliorum.

2. Утворіть форми однини futurum
I indicativi activi від video, 2:
3. Визначте та перекладіть форму
дієслова tenebamĭni:

14. Визначте основу прикметника
pauper, ĕris:
а) paupĕris-;
b) paup-;
c) paupĕr-.

4. Утворіть та перекладіть форму 3
особи plur. praesens indicativi activi
від дієслова abesse.

15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього родів
прикметника celer, is, e та
провідміняйте його в однині.

5. Вставте потрібну форму дієслова
punio, 4 в речення: Domĭni servos
injuste ___.
6. Утворіть та перекладіть форми
nom. та gen. sg. participium
praesentis activi від дієслова
servio, 4.

16. Утворіть gradus superlativus від
прикметника multi, ae, a.

7. Визначте та перекладіть форму
nutrientium.

18. Утворіть gradus comparativus
від прикметника idoneus, a, um.

8. До приголосного типу належать
іменники:
а) з основою на один
приголосний;
b) рівноскладові з основою на
один приголосний;
c) нерівноскладові з основою
на один приголосний.

19. Поставте у dat. plur. словосполучення familia felix.

17. Визначте та перекладіть форму
pulcherrĭmum.

20. Перекладіть речення. Divitiae
homĭnem felĭcem non faciunt.

9. За мішаним типом відмінюється:
а) rex, regis, m;
b) mare, is, n;
c) gens, gentis, f.
10. Визначте тип відмінювання
іменника urbs, urbis, f.
11. Яка з наведених
перекладається лисиць:
а) vulpis;
b) vulpium;
c) vulpes.

форм
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Варіант 3
1. Форма дієслова визначається за:
а) закінченням;
b) суфіксом та закінченням;
c) суфіксом.

11. Яка з наведених
перекладається світло:
а) lucem;
b) luci;
c) lucis.

2. Утворіть форми множини
imperfectum indicativi activi від
дієслова vivo, 3:

форм

12. Визначте та перекладіть форму
mari.

3. Визначте та перекладіть форму
дієслова pulsabĭtur:

13. Вставте потрібне закінчення
іменника у словосполученні: mar__
nigrō.

4. Утворіть та перекладіть форму 1
особи однини praesens indicativi
activi від дієслова prodesse.
5. Вставте потрібну форму дієслова
puto, 1 в речення: Vinum ā Romanis
donum Bacchi ___.

14. Визначте основу прикметника
acer, acris, acre:
а) acr-;
b) acris-;
c) acer-.

6. Утворіть та перекладіть форми
nom. та gen. sg. participium
praesentis activi від дієслова
moneo, 2.

15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього роду
прикметника
facĭlis,
e
та
провідміняйте його в однині.

7. Визначте та перекладіть форму
paranti.

16. Утворіть gradus comparativus
від прикметника magnus, a, um.

8. До голосного типу належать
іменники:
а) середнього роду, які в nom.
sg. закінчуються на -al, -ar, -e;
b) всі іменники середнього
роду;
c) середнього роду, які в nom.
sg. мають закінчення -is або
-es.

17. Визначте та перекладіть форму
facilius.
18. Утворіть gradus comparativus
від прикметника dives, ĭtis.
19. Поставте в acc. sing. словосполучення arx ampla.
20. Перекладіть речення. Melius est
pro amicŏ occīdi, quam cum inimicŏ
vivĕre.

9. За приголосним типом відмінюється:
а) mors, mortis, f;
b) onus, onĕris, n;
c) pons, pontis, m.
10. Визначте тип відмінювання
іменника vectĭgal, alis, n.
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Варіант 4
1. Форма дієслова визначається за:
а) суфіксом;
b) суфіксом та закінченням;
c) закінченням.
2. Утворіть форми множини
futurum I indicativi activi від
дієслова puto, 1:
3. Визначте та перекладіть форму
дієслова nutriebāmus:
4. Утворіть та перекладіть форму 2
особи множини futurum indicativi
activi від deesse.
5. Вставте потрібну форму дієслова
pareo, 2 в речення: Praeceptis
medicōrum peritōrum ___.
6. Утворіть та перекладіть форми
nom. та gen. sg. participium
praesentis activi від дієслова sto, 1.

12. Визначте та перекладіть форму
comĭti.
13. Вставте потрібне закінчення
іменника у словосполученні: part__
dextras.
1 4 . Визначте основу прикметника
fortis, e:
а) fortis-;
b) fort-;
c) forte-.
15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього роду
прикметника equester, tris, tre та
провідміняйте його в однині.
16. Утворіть gradus comparativus
від прикметника niger, a, um.
17. Визначте та перекладіть форму
felicissĭmus.

7. Визначте та перекладіть форму
vendentes.

18. Утворіть gradus superlativus від
прикметника benevŏlus, a, um.

8. До мішаного типу належать
іменники:
а) з основою на голосний;
b)
з
основою
на
два
приголосних;
c) з основою на приголосний.

19. Поставте в abl. sing. словосполучення epŭlum excellens.

9. За мішаним типом відмінюється
слова:
а) vulpes, vulpis, f;
b) calcar, calcāris, n;
c) tempus, tempŏris, n.
10. Визначте тип відмінювання
іменника dolor, ōris m.
11. Яка з наведених
переклада-ється зубами:
а) dentes;
b) dentĭbus;
c) dentem.

форм

20. Перекладіть речення: Proletarii
erant pauperrĭmi homĭnes in plebē
Romanā.

Модульна контрольна робота №3
Варіант 1
1. Третя словникова
форма
дієслова – це:
а) supinum;
b) 1 особа sg. praesens ind. act.;
c) infinitivus praesentis activi.

12. Вставте потрібну форму
дієслова deleo, ēvi, ētum, 2 у
речення Troia ā Graecis ___.
13. Яка з форм перекладається ви
обернули:
а) vertebātis;
b) vertistis;
c) vertisti.

2. Визначте основу supinum
дієслова labōro, āvi, ātum, 1.
3. Утворіть та перекладіть форму 2
plur. futurum II indicativi activi від
дієслова tero, trivi, tritum, 3.

14. Яка з форм перекладається
станом:
а) statui;
b) statuum;
c) statū.

4. Утворіть та перекладіть форму 3
sg. plusquamperfectum indicativi
activi від дієслова volo, āvi, ātum, 1.

15. Утворіть та перекладіть форму
acc. sg. від іменника fides, ei, f.

5. Утворіть та перекладіть форму 1
plur. perfectum indicativi passivi від
дієслова nutrio, īvi, ītum, 4.

16. Визначте та перекладіть форму
cornua.

6. Утворіть та перекладіть форму 3
plur. plusquamperfectum indicativi
passivi від дієслова pasco, pavi,
pastum, 3:

17. Вставте потрібне закінчення
прикметника у словосполученні:
аnuum fals___.

7. Визначте та перекладіть форму
portavĕram.

18. Вставте потрібне закінчення
іменника
у
словосполученні:
gel___ crudelī.

8.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова munio, īvi, ītum, 4.

19. Перекладіть словосполучення:
pro populō oppressō.

9. Визначте та перекладіть форму
punītus.

20. Перекладіть речення. Antiqui
caput sedem omnium fere sensuum
nostrōrum putābant.

10. До системи perfectum належать:
а) perfectum, imperfectum,
plusquamperfectum;
b) perfectum, praesens, futurum I;
c) perfectum, futurum II,
plusquamperfectum.
11. Futurum II activi утворюється
від основи:
а) infectum;
b) perfectum;
c) supinum.
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Варіант 2
дієслова cognosco, nōvi, nĭtum, 3 у
речення:
___
amicum
atque
aequalem meum.

1. Четверта словникова форма
дієслова – це:
а) supinum;
b) infinitivus praesentis activi;
c) 1 ос. одн. perfectum ind. act.

13. Яка з форм перекладається
мене розтерли:
а) triti sunt;
b) triveram;
c) tritus sum.

2. Визначте основу perfectum
дієслова tingo, tinxi, tinctum, 3.
3. Утворіть та перекладіть форму 3
plur. perfectum indicativi activi від
дієслова pulso, āvi, ātum, 1.

14. Яка з форм перекладається
речам:
а) rērum;
b) rebus;
c) res.

4. Утворіть та перекладіть форму 1
plur. plusquamperfectum indicativi
activi від teneo, tenui, tentum, 2.

15. Утворіть та перекладіть форму
nom. plur. від manus, us, f.

5. Утворіть та перекладіть форму 1
sg. futurum II indicativi passivi від
orno, āvi, ātum, 1.

16. Визначте та перекладіть форму
sensĭbus.

6. Утворіть та перекладіть форму 2
sg. plusquamperfectum indicativi
passivi від partio, īvi, ītum, 4.

17. Вставте потрібне закінчення
прикметника у словосполученні:
cornua dextr___.

7. Визначте та перекладіть форму
laboravĕrunt.

18. Вставте потрібне закінчення
іменника
у
словосполученні:
colluvi___ detestabĭl.

8.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова finio, īvi, ītum, 4.

19. Перекладіть словосполучення:
omnium civium laborantium.

9. Визначте та перекладіть форму
nutrītus.

20. Перекладіть речення. Diē dictā
omnes Helvetii ad ripam Rhodani
convenerunt.

10. До системи perfectum належать:
а) futurum II, perfectum,
plusquamperfectum;
b) futurum I, futurum II,
perfectum;
c)
praesens,
imperfectum,
futurum I.
11. Participium perfecti
утворюється від основи:
а) infectum;
b) perfectum;
c) supinum.
12.

Вставте

потрібну

passivi

форму
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Варіант 3
дієслова gero, gessi, gestum, 3 у
речення: Multa bella ā Romanis
terrā ___.

1. Перша словникова форма
дієслова:
а) 1 ос. одн. perfectum ind. act.;
b) supinum;
c) 1 ос. одн. praesens ind. act.

13. Яка з форм перекладається вони
розсміялись:
а) lascivĕrant;
b) lascivĕrat;
c) lasciviēbant.

2. Визначте основу supinum
дієслова verto, verti, versum, 3.
3. Утворіть та перекладіть форму 1
plur. futurum II indicativi activi від
дієслова moveo, movi, motum, 2.

14. Яка з форм перекладається
рогу:
а) cornus;
b) cornuum;
c) cornū.

4. Утворіть та перекладіть форму 3
plur. plusquamperfectum indicativi
activi від traho, traxi, tractum, 3.

15. Утворіть та перекладіть форму
gen. sing. від species, ei, f.

5. Утворіть та перекладіть форму 1
sg. perfectum indicativi passivi від
video, vidi, visum, 2.

16. Визначте та перекладіть форму
fructū.

6. Утворіть та перекладіть форму 2
plur. plusquamperfectum indicativi
passivi від terreo, ui, ĭtum, 2.

17. Вставте потрібне закінчення
прикметника у словосполученні:
aciei ignav___.

7. Визначте та перекладіть форму
tenuĕri.

18. Вставте потрібне закінчення
іменника
у
словосполученні:
dom___ pulchris.

8.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова tingo, tinxi, tinctum, 3.

19. Перекладіть словосполучення:
cum militĭbus convocātis.

9. Визначте та перекладіть форму
vendĭtus.

20. Перекладіть речення. Nonnulla
loca terrae ob gelū aspĕrum incŏlas
non habent.

10. До системи perfectum належать:
а) plusquamperfectum, perfectum, imperfectum;
b) plusquamperfectum, perfectum, futurum II;
c) perfectum, praesens, imperfectum.
11. Futurum I утворюється від
основи:
а) infectum;
b) perfectum;
c) supinum.
12.

Вставте

потрібну

форму
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Варіант 4
1. Друга словникова форма
дієслова:
а) 1 ос. одн. perfectum ind. act.;
b) Infinitivus praesentis activi;
c) supinum.

11.
Plusquamperfectum
утворюється від основи:
а) infectum;
b) perfectum;
c) supinum.

2. Визначте основу perfectum
дієслова amo, āvi, ātum, 1.

12. Вставте потрібну форму
дієслова venio, veni, ventum, 4 у
речення: Tu ad me venīre
promisĕras, sed non ___.

3. Утворіть та перекладіть форму 1
plur. perfectum indicativi activi від
veho, vexi, vectum, 3.

activi

13. Яка з форм перекладається
тебе зрушили:
а) mota sunt;
b) mota es;
c) movisti.

4. Утворіть та перекладіть форму 1
sg. plusquamperfectum indicativi
activi від punio, īvi, ītum, 4.
5. Утворіть та перекладіть форму 2
plur. futurum II indicativi passivi від
tollo, sustŭli, sublātum, 3.

14. Яка з форм перекладається
вірою:
а) fidem;
b) fidei;
c) fidē.

6. Утворіть та перекладіть форму 3
plur. plusquamperfectum indicativi
passivi від socio, āvi, ātum, 1.

15. Утворіть та перекладіть форму
abl. plur. від gelu, us, n.
16. Визначте та перекладіть форму
gelū.

7. Визначте та перекладіть форму
verterāmus.
8.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова aboleo, lēvi, lĭtum, 2.

17. Вставте потрібне закінчення
прикметника у словосполученні:
consensū mutu___.

9. Визначте та перекладіть форму
visus.

18. Вставте потрібне закінчення
іменника
у
словосполученні:
speci___ ignotae.

10. До системи perfectum належать:
а) perfectum imperfectum, futurum I;
b) praesens, imperfectum, futurum I;
c) perfectum, plusquamperfectum,
futurum II.

19. Перекладіть словосполучення:
femĭnae amanti.
20. Перекладіть речення. Cicĕro
perniciem
suam
cum
magnā
calamitatē rei publicae coniungēbat.
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Модульна контрольна робота №4
Варіант 1
1. Утворіть infinitivus praesentis
activi від pulso, āvi, ātum, 1.
2. Визначте граматичну форму:
translata est.
3. Перекладіть речення, використовуючи зворот. Ми бачимо, що
Сицилія – великий острів (video,
Sicilia, magnus, insula).
4. Утворіть та перекладіть форму
abl. sg. participium praesentis activi
від дієслова sto, steti, statum, 1.
5.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова trado, dĭdi, dstum, 3.
6. Утворіть та перекладіть форму
participium praesentis activi від
дієслова cognosco, novi, notum, 3.
7. Яка з наведених форм
перекладається захоплене:
а) rapio;
b) raptum;
c) rapiens.
8. Перекладіть словосполучення:
vulnus sanatum.
9. Якої з інфінітивних форм не
існує:
а) perfecti activi;
b) imperfecti activi;
c) futuri passivi.
10. Перекладіть словосполучення:
natura docens.
11. Визначте відповідник звороту
Sperābat Ramam victum iri у
теперішньому часі.
а) Sperat Romam victum iri;
b) Sperābat Romam vincĕre;
c) Sperābat Romam vinci.

12. Ablativus absolutus не може
позначати:
а) час;
b) суб’єкт;
c) умову.
13. У звороті ablativus absolutus
дієприкметник презенса вказує на:
а) теперішню дію;
b) недоконану дію;
c) дію, одночасну з дією головного речення.
14. Утворіть словосполучення:
хлоп-чик, який читає (< puer, і, m
та lego, legi, lectum, 3).
15. Зворот bello confecto перекладається:
а) коли скінчилась війна;
b) коли закінчують війну;
c) коли закінчується війна.
16. Визначте та перекладіть форму
dicta.
17. Число MMDXLVIII арабськими
цифрами записується:
а) 2548;
b) 3263;
c) 2148.
18.
Число
2957
римськими
цифрами записується:
а) MCMDVII;
b) MMDCCCLVII;
c) MMCMLVII.
19. Перекладіть речення, визначте
зворот. Thales aquam dixit esse
initium rērum omnium.
20. Перекладіть речення, визначте
зворот. Castris munitis, Caesar ad
oppugnationem se comparāre coepit.
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Варіант 2
1. Утворіть infinitivus perfecti passivi
від munio, īvi, ītum, 4:
а) munivisse;
b) munītum iri;
c) munītus, a, um esse.
2. Визначте граматичну форму:
praedixisse.
3. Перекладіть речення, використовуючи зворот. Чую, що дівчинка
співає (audio, puella, canto).
4. Утворіть та перекладіть форму
abl. plur. participium praesentis activi
від дієслова duco, duci, ductum, 3.
5.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова iaceo, ui, ctum, 2.
6. Утворіть та перекладіть форму
participium praesentis activi від
дієслова flecto, flexi, flectum, 3.
7. Яка з наведених форм перекладається спечені:
а) usti;
b) ussi;
c) urentes.
8. Перекладіть словосполучення:
Asia subacta.
9. Якої з інфінітивних форм не
існує:
а) praesentis passivi;
b) futuri activi;
c) futuri II passivi.
10. Перекладіть словосполучення:
res stans.
11. Визначте відповідник звороту
Vidētur
Cicĕro
superavisse
у
майбутньому часі.
а) Videbĭtur Cicĕro superavisse;
b) Vidētur Cicĕro superatūrum
esse;
c) Vidētur Cicĕro superatūrus
esse.

12. Ablativus absolutus не може
позначати:
а) об’єкт;
b) причину;
c) спосіб дії.
13. У звороті ablativus absolutus
дієприкметник перфекта вказує на:
а) дію, попередню відносно дії
головного речення;
b) доконану дію;
c) минулу дію.
14. Утворіть словосполучення:
втрачені речі (< res, rei, f та amitto,
misi, missum, 3).
15. Зворот amicā adiuvantē перекладається:
а) коли подруга допомогла;
b) з допомогою подруги;
c) коли подрузі допомогли.
16. Визначте та перекладіть форму
stanti.
17. Число MCLXIV римськими
цифрами записується:
а) 1964;
b) 1175;
c) 1164.
18.
Число
1865
арабськими
цифрами записується:
а) MCCMLXV;
b) MDCCCLXV;
c) MDCCCDXV.
19. Перекладіть речення, визначте
зворот. Iam ante Homerum poētae
fuisse putāntur.
20. Перекладіть речення, визначте
зворот. Re felicissĭmē gestā, Caesar
terrestri
itinĕre
Alexandriam
contendit.
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Варіант 3
1. Утворіть infinitivus futuri activi від
traho, traxi, tractum, 3:
а) tractūrus, a, um esse;
b) tractum iri;
c) tractus, a, um esse.
2. Визначте граматичну форму: iussi
sunt.
3. Перекладіть речення, використовуючи зворот. Батько побачив, що
син читає книгу (pater, video, filius,
lego, liber).
4. Утворіть та перекладіть форму
abl. plur. participium praesentis activi
від дієслова scribo, psi, ptum, 3.
5.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова cingo, cinxi, cinctum, 3.
6. Утворіть та перекладіть форму
participium praesentis activi від
дієслова intellĕgo, lexi, lectum, 3.
7. Яка з наведених форм перекладається створена:
а) fingĕre;
b) ficta;
c) fingens.
8. Перекладіть словосполучення:
Caesar necatus.
9. Якої з інфінітивних форм не існує:
а) plusquamperfecti passivi;
b) perfecti passivi;
c) praesentis activi.
10. Перекладіть словосполучення:
homo ludens.
11. Визначте відповідник звороту
Scio sorōrem cantāre у минулому
часі:
а) Scio sorōrem cantavisse;
b) Scio sorōrem cantātam esse;
c) Sciēbam sorōrem cantāre.

12. Ablativus absolutus не може
позначати:
а) допуст;
b) ознаку;
c) час.
13. У звороті ablativus absolutus
дієприкметник перфекта вказує на:
а) майбутню дію;
b) дію, попередню відносно дії
головного речення;
c) тривалу дію.
14.
Утворіть
словосполучення:
клієнти, які хвалять (< cliens, entis, m
та laudo, āvi, ātum 1).
15. Зворот portis clausis перекладається:
а) зачиненими дверима;
b) коли двері зачинялись;
c) після того, як двері було
зачинено.
16. Визначте та перекладіть форму
educāti.
17. Число MMDCCXCVIII римськими
цифрами записується:
а) 1973;
b) 2748;
c) 2798.
18. Число 2634 арабськими цифрами
записується:
а) MMDCXXXIV;
b) MMLCXXXIV;
c) MMDCXXXVI.
19. Перекладіть речення, визначте
зворот. Democrĭtus docēbat mundos
innumerabĭles esse.
20. Перекладіть речення, визначте
зворот. Hostĭbus circumventis, Romani
proelium committĕre constituērunt.
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Варіант 4
12. Ablativus absolutus не може
позначати:
а) об’єкт;
b) умову;
c) причину.
13. У звороті ablativus absolutus
дієприкметник презенса вказує на:
а) теперішню дію;
b) недоконану дію;
c) дію, одночасну з дією головного речення.
14. Утворіть словосполучення:
написана книга (< liber, i, m та
scribo, psi, ptum, 3).
15.
Зворот
hiemē
advenientē
перекладається:
а) з приходом зими;
b) після зими;
c) коли взимку приходять.
16. Визначте та перекладіть форму
venientĭbus.
17. Число MCMLXXXVI римськими
цифрами записується:
а) 1986;
b) 2531;
c) 1836.
18. Число 2145 арабськими цифрами
записується:
а) MMCLXV;
b) MMCXDV;
c) MMCXLV.
19. Перекладіть речення, визначте
зворот. Jam antiqui putābant
victoriam amāre curam.
20. Перекладіть речення, визначте
зворот. Philippō, regē Macedŏnum,
occisē Alexander regnum occupāvit.

1. Утворіть infinitivus praesentis
passivi від teneo, tenui, tentum, 2:
а) tenēre;
b) tenēri;
c) tenuisse.
2. Визначте граматичну форму:
reperta est.
3. Перекладіть речення, використовуючи зворот. Учні знають, що
Гомер був славетним поетом
(discipulus, scio, Homerus, clarus,
poēta).
4. Утворіть та перекладіть форму
abl. sing. participium praesentis activi
від дієслова pugno, avi, atum, 1.
5.
Утворіть
та
перекладіть
participium perfecti passivi від
дієслова veto, ui, ĭtum, 1.
6. Утворіть та перекладіть форму
participium praesentis activi від
дієслова sino, sivi, situm, 3.
7. Яка з наведених форм перекладається звинувачені:
а) accusantes;
b) accusatus;
c) accusatae.
8. Перекладіть словосполучення:
urbs captus.
9. Якої з інфінітивних форм не
існує:
а) perfecti activi;
b) futuri activi;
c) imperfecti passivi.
10. Перекладіть словосполучення:
hostis occupans.
11. Визначте відповідник звороту
Dicĭtur Medea fecisse у майбутньому
часі:
а) Dicĭtur Medea fecit;
b) Dicĭtur Medea factūra est;
c) Dicĭtur Medea facĕre.
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“ВСТУП ДО КЛАСИЧНОЇ ФІЛОЛОГІЇ” (Укладач: доц. Михайлова О.Г.)
*Правильною вважається відповідь не лише з одного, а й з декількох варіантів
Модульна контрольна робота № 1
Варіант 1
1. Філологія називається „класичною”,
тому що:
a) виникла у класичний період;
b) була взірцем для інших наук;
c) мала своїх класиків;
d) виникла першою.
2. Термін „класична філологія” за
своїм походженням:
a) грецький;
b) латинський;
c) греко-латинський;
d) іншого походження.

6. Який із діалектів давньогрецької
мови зазнав найбільших змін:
a) іонійський; b) еолійський;
c) аттичний; d) дорійський.
7.
Звідки
походить
назва
Пелопоннеського півострова:
a) з епосу Гомера;
b) від імені міфічного героя;
c) від племені, яке населяло
півострів;
d) інший варіант.
8. Лінійне письмо “A” вважається:
a) догрецьким;
b) мікенським діалектом
грецької мови;
c) мінойським;
d) семітським.

3. Хто започаткував у давньому
Римі розподіл на класи:
a) Ромул і Рем;
b) Гай Юлій Цезар;
c) Сервій Туллій;
d) Тарквіній Гордий;

9. Найдавніша пам’ятка античної
писемності:
a) Феський диск;
b) таблички з лінійним письмом “A”;
c) таблички з лінійним письмом “Б”;
d) напис на Чорному камені.

4. До основних дисциплін науки
„класична філологія” належать:
a) археологія;
b) граматика класичних мов;
c) палеографія;
d) історія античного
суспільства;

10. Лінійне письмо “Б” дешифрував:
a) Генріх Шліманн;
b) Майкл Вентріс;
c) Ф. Август Вольф;
d) Артур Еванс.

5. Що
означають
терміни
“trivium”, “quadrivium”:
a) перехрестя шляхів;
b) римські грошові одиниці;
c) навчальні цикли;
d) трійку або четвірку коней.

11. Лінійне письмо “Б” представляє:
a) ідеографічне письмо;
b) складове письмо;
c) предметне письмо;
d) звукове письмо.
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12. Гомерівський період охоплює:
a) період формування полісів;
b) дополісний період;
c) період, коли жив Гомер;
d) час, відображений в „Іліаді”
та „Одіссеї”.

19.

13. Гомерівську Трою знайшов:
a) Артур Еванс;
b) Генріх Шліманн;
c) Майкл Вентріс;
d) Ф. Август Вольф.

20. Афіни на відміну від Спарти
були зразком:
a) аграрного полісу;
b) полісної демократії;
c) військової олігархії;
d) рабовласницької олігархії.

14. Давня Троя була розташована:
a) на узбережжі Чорного моря;
b) у Малій Азії;
c) на Балканському півострові;
d) на території сучасної Італії.

21. Найбільш розвиненим народом на
території Апеннінського півострова у
VІІІ ст. до н.е. були:
a) самніти;
b) етруски;
c) латини;
d) сабіни.

15. „Гомерівське питання” включає:
a) біографію поета;
b) авторство поем;
c) обставини написання творів;
d) хронологію подій.
16.

Економічна основа полісної
системи:
a) спільна обробка землі
громадянами;
b) право власності на землю;
c) велика кількість рабів;
d) залежність селян від
землевласників.

22. Брати Ромул і Рем були:
a) синами Марса;
b) нащадками Енея;
c) дітьми пастуха Фаустула;
d) онуками Нумітора.

Цивілізація, яка існувала на
о. Крит, називалася мінойською
на честь:
a) мінойців;
b) царя Міноса;
c) Мінотавра;
d) богині Мінерви.

23. Рим було засновано у:
a) 573 р. до н.е.; b) 753 р. н.е.;
c) 393 до н.е.; d) 753 р. до н.е.

17. Грецькі колонії на території
сучасної
України
були
розташовані:
a) у Південному Причорномор’ї;
b) на кордоні з Польщею;
c) у Північному Причорномор’ї;
d) інший варіант.

24. Римляни вели літочислення:
a) від заснування міста;
b) за консулами;
c) не вели;
d) від різдва Христова.
25. Протягом царського періоду у
Римі правили:
a) багато царів;
b) один цар;
c) 10 царів;
b) 7 царів.

18. В античній історії термін „поліс”
означає:
a) місто;
b) місто-державу;
c) сукупність громадян міста;
d) юридичний документ.
60

26. Першим римським царем був:
a) Нума Помпілій;
b) Рем;
c) Ромул;
d) Юпітер.
27. Колегію весталок першим
запровадив:
a) Нума Помпілій;
b) Гай Юлій Цезар;
c) Ромул;
d) Нерон.

31.
Царська династія Тарквініїв
за походженням:
a) римська; b) етруська;
c) сабінська; d) троянська.
32. Антична історія починається:
a) на о. Кіпр;
b) на о. Крит;
c) в Афінах;
d) у Римі.

28. Декоративні елементи архітектурних
споруд, започатковані римлянами:
a) склепіння; b) ордери колон;
c) арка;
d) портик.
29. Архітектурним винаходом греків
були:
a) тріумфальні арки;
b) каріатиди;
c) атланти;
d) ордери колон.

33. Від якого слова походить назва
латинської мови:
____________________________
34. Від якого слова походить назва
„римляни”:
____________________________
35. Підберіть латинські синоніми до
грецьких слів: πόλις:
____________________________
Άγορά: _______________________.

30. Царський період в історії Риму:
a) VIII - VI ст. до н.е.;
b) VII - I ст. до н.е.;
c) I - III ст. н.е.;
d) V - VII ст. н.е.

Варіант 2
1. Велика грецька колонізація
припадає на:
a) ІІ тис. до н.е. ;
b) І – ІІ ст. н.е. ;
c) VІІІ – VІ ст. до н.е. ;
d) гомерівські часи.
2.

d) будь-яка грецька колонія.
3. Громадянами грецького полісу
вважали:
a) всіх, хто брав участь у
Народних зборах;
b) всіх, хто мав земельний
наділ;
c) всіх метеків;
d) всіх мешканців поліса.

„Метрополією” називається:
a) найбільша із заснованих колоній;
b) місто-засновник колоній;
c) головний поліс;
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4. Назва „драконівські закони”
походить:
a) від міфічного чудовиська;
b) від імені афінського законодавця;
c) від назви грецького міста;
d) інший варіант.

11.
Греко-перські війни
продовжувалися:
a) понад 50 років;
b) біля 100 років;
c) декілька століть;
d) 5 років.

5. „Драконівські закони” були
пом’якшені:
a) Клісфеном; b) Сократом;
c) Солоном; d) Біантом.

12.
Прямим наслідком грекоперських війн було:
a) виникнення грецьких
колоній;
b) формування елліністичних
держав;
c) утворення військового
союзу;
d) підкорення Персії.
13.
Марафонська дистанція була
встановлена на честь:
a) жителів міста Марафон;
b) назви міста Марафон;
c) перемоги греків над персами;
d) спортсменів-марафонців.

6.

Термін „акрополь” означає:
a) центральну площу міста;
b) найбільш укріплену частину
міста;
c) місце, де були розташовані
храми;
d) верхнє місто.

7. Парфенон – це храм, побудований
на честь:
a) Парфенія;
b) парфян;
c) Афіни;
d) інший варіант.

14.
Найбільшу в античній історії
армію очолював:
a) цар Дарій І;
b) Г.Ю.Цезар;
c) цар Ксеркс;
d) Александр Македонський.

8. Видатний грецький скульптор,
роботи якого прикрасили Парфенон:
a) Поліктет; b) Фідій;
c) Мирон; d) Пракситель.

15.
Загальногрецький конгрес у
місті Коринфі проголосив:
a) гегемоном Філіппа ІІ;
b) священну війну Персії;
c) подолання полісної кризи у
Греції;
d) Македонія підкорила Грецію.

9. Парфенон, декорований
колонами:
a) дорійського ордера;
b) іонійського ордера;
c) коринфського ордера;
d) інший варіант.
10.
Вінок з листя аканфа
прикрашає колони:
a) іонійського ордера;
b) дорійського ордера;
c) коринфського ордера;
d) інший варіант.

16.
„Філіппіки” – це промови,
проголошені:
a) Цицероном;
b) Юлієм Цезарем;
c) Демосфеном;
d) Александром Македонським.
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17.
Столицею держави
Aлександра Македонського було
місто:
a) Александрія; b) Вавілон;
c) Карфаген;
d) Фіви.
18.

24.
Батька родини в Римі
називали:
a) patronus;
b) dominus;
c) pater familias; d) vir familiaris.
25.
До римської родини
належали:
a) дружина та діти;
b) діти, онуки і раби;
c) раби, клієнти, вільновідпущені;
d) всі перелічені;

Діадохами називали:
a) найближчих друзів А. Македонського;
b) ворогів А. Македонського;
c) спадкоємців А. Македонського;
d) наслідувачів справи А. Македонського.

26.
Право „Jus vitae necisque”
мали:
a) раби;
b) батько родини;
c) діти;
d) римські громадяни.

19.
Еллінізм як історичне явище
виник внаслідок:
a) завоювання східних держав
Грецією;
b) правильного вживання
грецької мови;
c) синтезу культур „заходу” та
„сходу”;
d) великої грецької колонізації.

27.
Що є praenomen у Gajus Julius
Caesar:
a) Gajus
b) Julius
c) Caesar
28.
Що є nomen у Marcus Porcius
Cato:
a) Marcus; b) Porcius; c) Cato.

20. Магістрати у давньому Римі – це:
a) посадовці; b) вчителі;
c) полководці; d) посади.

29.
Що є cognomen у Tiberius
Sempronius Gracchus:
a) Tiberius;
b) Sempronius;
c) Gracchus.

21.
Ординарні магістрати у
давньому Римі:
a) квестор; b) цензор;
c) консул; d) претор.
22.

Термін “Imperium”означає:
a) військову владу;
b) політичну владу;
c) військову та цивільну владу;
d) родинну владу.

30.
Бойовий порядок римської
армії мав:
a) одну лінію;
b) дві лінії;
c) три лінії;
d) інший варіант.

23.
Латинський вираз “Senatus
consultum” означає:
a) засідання сенату;
b) рішення сенату;
c) вибори сенаторів;
d) збори сенаторів.

31.
a)
b)
c)
d)
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Пунічні війни – це війни з:
пунійцями;
фінікійцями;
Карфагеном;
пунами.

32.
Семітський
алфавіт
був
запозичений давніми греками в
період:
a) ІІ тис. до н.е.;
b) Х – ІХ ст. до н.е. ;
c) І – ІІ ст. н.е.;
d) ІІ – І ст. до н.е.

c) forum Caesaris;
d) Forum boarum.
38.
Які міста були зруйновані
виверженням вулкану Везувій:
a) Помпеї; b) Геркуланум;
c) Стабії; d) Рим.

33.
Найдавніший напис,
виконаний латинською мовою,
датується:
a) Х – ІХ ст. до н.е. ;
b) VІІ – VІ ст. до н.е.;
c) ІІІ – ІІ ст. до н.е.;
d) ІІ – ІІІ ст. н.е.;
34.

“Тога” була одягом:
a) всіх мешканців Риму;
b) рабів;
c) римських громадян;
d) сенаторів.

39.

Період римської республіки:
a) V - I ст. до н.е.;
b) I - III ст. н.е.;
c) VII - V ст. до н.е.;
d) V – VIII ст. н.е.

40.

Імператорський період в Римі:
a) I ст. до н.е. – V ст. н.е.;
b) I ст. до н.е. - I ст. н.е.;
c) II - V ст. н.е.;
d) II - I ст. до н.е.

41.
Від якого слова походить
термін “еллінізм”:
___________________________

35.
Довжина римської тоги
приблизно:
a) 5 метрів; b) 10 метрів;
c) 1 метр; d) 0,5 метра.

42.
Від якого слова походить
назва
“імператор”:____________________
________
43.
Від якого слова походить
термін "магістрат”:_______________
_______________________

36.
"Капітолійську трійцю"
утворили:
a) Юпітер, Мінерва, Юнона;
b) Зевс, Гера, Афіна;
c) Ромул, Рем і вовчиця;
d) три капітолійські храми.

44.
Від якого слова походить
назва
“юрист”:________________________

37.
Центральна площа у давньому
Римі називалася:
a) forum Troianum;
b) forum Romanum;

45.
Від якого слова походить
термін “республіка”:______________
______________________
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНОГО
ФАКУЛЬТЕТУ (Укладач: доц. Лучканин С. М.)
NB!!! Під час виконання завдань студентам першого курсу історичного
факультету дозволяється використовувати таблиці відмінювання іменників,
прикметників і займенників та дієвідмінювання дієслів в усіх часах.
Модульна контрольна робота № 1
Варіант № 1
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: historia, ae, f історія.
sg.
pl.
N. historia
historiae
G. historiae
…..
D. …..
…..
Acc. …..
historias
Abl. historiā
…..
V. …..
…..
Тест № 2. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: liber, libri, m книга.
sg.
pl.
N. liber
libri
G. libri
…..
D. …..
libris
Acc. librum
…..
Abl. …..
…..
V. …..
…..
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова deleo, delevi, deletum, delēre
знищувати, руйнувати у 2-ій особі plur. futurum I indicativi passivi:
1) delebatis
3) delebĭtis
2) delebimĭni
4) delebamĭni
Тест № 4. Визначте правильну форму 2-ї особи sg. imperativus praesentis
дієслова defendo, defendi, defensum, defendĕre захищати:
1) defende!
3) defendĭte!
2) noli defendĕre!
4) defend!
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути в preasens
indicativi:
sg.
pl.
1. sum
.....
2. .....
.....
3. est
sunt
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Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму eramus (від sum,
fui, esse бути):
1. я був
3. він був (вона була)
2. ти був
4. ми були
Тест № 7. У якому з варіантів правильно перекладено присвійні займенники:
1. meus, mea, meum свій, своя, своє;
2. tuus, tua, tuum мій, моя, моє;
3. noster, nostra, nostrum ваш, ваша, ваше;
4. suus, sua, suum свій, своя, своє.
Тест № 8. Вислів Et tu, Brute, contra me стосується події:
1. Заснування Риму (753 до н.е.);
2. Березневих Ід і вбивства Гая Юлія Цезаря (15 березня 44 до н.е.);
3. Падіння Карфагену (146 до н.е.);
4. Захоплення Риму готами (410 н.е.).
Тест № 9. Вислів sine irā et studiō стосується:
1. Справедливості в судочинстві; 3. Ораторської майстерність;
2. Способу життя;
4. Об’єктивності історика.
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. Cogĭto, .....
2. Deus ex .....
3. Inter arma .....
4. Omnia mea .....
5. Graecum est, .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
Nom. sg. nostra victoria magna (f) наша велика перемога
Gen. sg. nostrae victoriae magnae нашої великої перемоги
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення в множині:
Nom. sg. tuus magister bonus (m) твій хороший учитель
Nom. sg. tui magistri boni твого хорошого вчителя
Завдання № 3. Визначте відміну нижченаведених іменників:
imperium, -ii, n влада; держава; імперія;
lingua, ae, f мова;
ars, artis, f ремесло; мистецтво;
vox, vocis, f голос; слово;
dies, diei, m/f день;
fructus, us, m плід, фрукт; прибуток;
civis, civis, m/f громадянин;
cornu, us, n ріг; фланг;
amīcus, amīci, m друг, товариш;
ager, agri, m поле, земля.
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Завдання № 4. Провідміняйте дієслово mitto, misi, missum, mittěre посилати;
кидати в однині imperfectum indicativi activi.
Завдання № 5. Провідміняйте дієслово lego, legi, lectum, legěre збирати; читати
в множині praesens indicativi passivi.
Завдання № 6. Визначте повну граматичну форму дієслова timeo, timui, - ,
timēre боятися, лякатися і замініть її стан на протилежний: timebant.
Завдання № 7. Поставте дієслово в дужках у відповідну форму futurum I
indicativi activi:
Discipǔlus librum (legĕre)
Discipŭlus, -i (m) учень
Liber, libri (m) книга
Lego, legi, lectum, legĕre читати
Завдання № 8. Перекладіть і поясніть значення вислову Nosce te ipsum.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Noli tangěre circŭlos
meos.
Завдання № 10. Дайте стислу відповідь на питання: Коротка історія розвитку
латинської мови.
Варіант № 2
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: insŭla, ae (f) острів:
sg.
pl.
N. insŭla
insŭlae
G. insŭlae
…..
D. …..
…..
Acc. …..
insŭlas
Abl. insŭlā
…..
V. …..
…..
Тест № 2. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: templum, -i (n) храм:
sg.
pl.
N. templum
…..
G. templi
templorum
D. …..
templis
Acc. templum
…..
Abl. …..
…..
V. …..
…..
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова scio, scivi, scitum, scire знати у
2-ій особі однини futurum I indicativi activi:
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1) sciebas
2) scietis

3) scies
4) scis

Тест № 4. Визначте правильну форму 2-ї особи множини imperativus praesentis
дієслова edŭco, educavi, educatum, educare виховувати:
1) educo!
3) educate!
2) nolite educare!
4) educa!
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути в imperfectum
indicativi:
sg.
pl.
1. .....
eramus
2. eras
.....
3. .....
erant
Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму est (від sum, fui,
esse бути):
1. я є
3. він є (вона є)
2. ти є
4. ми є
Тест № 7. У якому з варіантів правильно перекладено присвійні займенники:
1. vester, vestra, vestrum свій, своя, своє;
2. tuus, tua, tuum твій, твоя, твоє;
3. noster, nostra, nostrum ваш, ваша, ваше;
4. suus, sua, suum мій, моя, моє.
Тест № 8. Вислів Noli tangĕre circŭlos meos стосується події:
1. Самогубства імператора Нерона (68 н.е.)
2. Березневих Ід і вбивства Гая Юлія Цезаря (15 березня 44 до н.е.)
3. Падіння Карфагену (146 до н.е.)
4. Захоплення римлянами Сіракуз (212 до н.е.)
Тест № 9. Вислів Deus ex machǐnā стосується:
1. Несподіваної розв’язки;
2. Способу життя;
3. Релігійної віри;
4. Об’єктивності історика.
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. De mortuis .....
2. Tertium .....
3. Tempŏra mutantur .....
4. Credo .....
5. Aut cum scuto, .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. noster collēga doctus (m) наш учений колега
G. sg. nostri collegae docti нашого вченого колеги
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Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення в множині:
N. sg. suus liber antiquus (m) його стародавня книжка
G. sg. sui libri antiqui його стародавньої книжки
Завдання № 3. Визначте відміну нижченаведених іменників:
Verbum, -i (n) слово
Lingua, -ae (f) мова
Turris, -is (f) вежа, башта
Arbor, arbŏris (f) дерево
Granicies, -ēi (f) межа, рубіж
Exercĭtus, -us (m) військо
Navis, navis (f) корабель
Gelu, -us (n) холод, мороз
Ursus, ursi (m) ведмідь
Senatus, -us (m) сенат, державна рада
Завдання № 4. Провідміняйте дієслово sedeo, sedi, sessum, sedēre сидіти в
однині у futurum I indicativi activi.
Завдання № 5. Провідміняйте дієслово scribo, scripsi, scriptum, scribĕre писати
в множині praesens indicativi passivi
Завдання № 6. Визначте повну граматичну форму дієслова oro, oravi, oratum,
orare просити, благати і замініть її стан на протилежний: orabĭs
Завдання № 7. Поставте дієслово в дужках у відповідну форму imperfectum
indicativi activi:
Magistri discipŭlos (salutare)
Magister, -tri (m) учитель
Discipŭlus, -i (m) учень
Saluto, salutavi, salutatum, salutare вітати.
Завдання № 8. Перекладіть і поясніть значення вислову Inter arma tacent Musae.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Tertium non datur.
Завдання № 10. Дайте стислу відповідь на питання: Найвизначніші історики
Стародавнього Риму, що писали латинською мовою.
Варіант № 3
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: scriba, ae (m) писар.
sg.
pl.
N. scriba
.....
G. scribae
…..
D. …..
scribis
Acc. …..
…..
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Abl. scribā
scribis
V. …..
…..
Тест № 2. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: ager, agri (m) поле, земля
sg.
pl.
N. ager
.....
G. agri
agrorum
D. …..
agris
Acc. agrum
…..
Abl. …..
…..
V. …..
…..
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова сondo, condĭdi, condĭtum, condĕre
засновувати у 1-ій особі множини futurum I indicativi activi:
1) condemus
3) condĭmus
2) condemur
4) condebamus
Тест № 4. Визначте правильну форму 2-ї особи множини imperativus praesentis
дієслова servio, servivi, servitum, servire служити:
1) serve!
3) servite!
2) servitote!
4) servi!
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути у futurum I
indicativi:
sg.
pl.
1. ero
.....
2. .....
erĭtis
3. erit
.....
Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму es (від sum, fui,
esse бути):
1. я є
3. він є (вона є)
2. ти є
4. ми є
Тест № 7. У якому з варіантів правильно перекладено присвійні займенники:
1. meus, mea, meum свій, своя, своє;
2. tuus, tua, tuum мій, моя, моє;
3. noster, nostra, nostrum наш, наша, наше;
4. suus, sua, suum ваш, ваша, ваше.
Тест № 8. Вислів Deus ex machĭnā має відношення до:
1. Давньогрецької релігії
2. Вірувань стародавніх римлян
3. Вірувань стародавніх слов’ян
4. Спеціального театрального прийому в старогрецькій драмі
Тест № 9. Вислів Pecunia non olet належить:
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1. Римському імператору Веспасіану (69-79 н.е.);
2. Синові Веспасіана Тіту, римському імператору (79-81 н.е.);
3. Першому римському імператору Октавіану Августу (30 до н.е. – 18 н.е.);
4. Імператору Нерону (54 – 68 н.е.).
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. Graecum est, .....
2. Omnia mea .....
3. Noli tangĕre .....
4. Ad Kalendas .....
5. Divĭde .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. vester agricŏla laboriosus ваш працьовитий землероб
G. sg. vestri agricŏlae laboriosi вашого працьовитого землероба
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення в множині:
N. sg. mea culpa lata (f) моя тяжка провина
G. sg. meae culpae latae моєї тяжкої провини
Завдання № 3. Визначте відміну нижченаведених іменників:
Miles, milĭtis (m) воїн, солдат
Puer, puĕri (m) хлопчик
Testis, testis (m) свідок
Avis, avis (f) птах
Materies, -ēi (f) матерія
Adventus, -us (m) прибуття
Iter, itinĕris (n) шлях
Genu, genus (n) коліно, рід
Aera, -ae (f) ера
Cantĭcum, -i (n) пісня
Завдання № 4. Провідміняйте дієслово lego, legi, lectum, legĕre читати;
збирати в однині у futurum I indicativi passivi.
Завдання № 5. Провідміняйте дієслово munio, munivi, munitum, munire
укріплювати в множині praesens indicativi activi.
Завдання № 6. Визначте повну граматичну форму дієслова laudo, laudavi,
laudatum, laudare хвалити і замініть її стан на протилежний: laudabĭmur.
Завдання № 7. Поставте дієслово в дужках у відповідну форму imperfectum
indicativi activi: Iustīnus amīco epistǔlam (scribĕre). /Iustīnus, -i (m) Юстин
(власне ім’я), amīcus, -i (m) друг, epistǔla, -ae (f) лист, scribo, scripsi, scriptum,
scribĕre писати/.
Завдання № 8. Перекладіть і поясніть значення вислову:
Dónec erís felíx, multós numerábĭs amícos.
Témpŏra sí fuĕrínt núbĭla, sólus erís (Publius Ovidius Naso).
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Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову:
Hannĭbal ad (ante) portas (Titus Livius)
Завдання № 10. Дайте стислу відповідь на питання: Розвиток латинської мови
за Середньовіччя, Відродження і в Новий час.
Варіант № 4
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: poëta, -ae (m) поет
sg.
pl.
N. poëta
.....
G. poëtae
…..
D. …..
poëtis
Acc. …..
…..
Abl. poëtā
poëtis
V. …..
…..
Тест № 2. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників І-ІІ
відміни: consilium, -ii (n) порада, рішення
sg.
pl.
N. consilium
…..
G. consilii
…..
D. …..
consiliis
Acc. consilium
…..
Abl. consiliō
…..
V. …..
…..
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова munio, munivi, munitum, munire
укріплювати у 1-ій особі множини futurum I indicativi activi:
1) munimus
3) muniebamus
2) muniēmus
4) muniēmur
Тест № 4. Визначте правильну форму 2-ї особи множини imperativus praesentis
дієслова constituo, constitui, constitutum, constituĕre постановляти, вирішувати;
ставити, встановлювати:
1) constituǐte!
3) constituǐtōte!
2) nolite constituĕre!
4) constitue!
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова condo, condǐdi, condǐtum, condĕre
складати, будувати, засновувати у futurum I indicativi activi:
sg.
pl.
1. .....
condēmus
2. .....
.....
3. condet
condent
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Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму erĭtis (від sum, fui,
esse бути):
1. ти будеш
3. ми будемо
2. він (воно, воно) буде
4. ви будете
Тест № 7. Dativus singularis вказівного займенника is, ea, id має форму:
1. eius
3. eis
2. ei
4. eorum (earum)
Тест № 8. Вислів In hoc signo vinces стосується події:
1. Заснування Риму (753 до н.е.)
2. Переходу річки Рубікон Гаєм Юлієм Цезарем (49 до н.е.)
3. Битви при Сакса Рубра (“Червона скеля”) 312 р. між імператором
Константаном та його супротивником Максанцієм
4. Захоплення Риму готами (410 н.е.)
Тест № 9. Вислів Hannĭbal ad (ante) portas стосується:
1. Початку 2-ї Пунічної війни (218 до н.е.);
2. Битви при Каннах (216 до н.е.);
3. Походу Ганнібала на Рим (211 до н.е.);
4. Битви при Замі (202 до н.е.).
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. Nosce .....
2. Ignorantia non .....
3. Pecunia .....
4. Divĭde .....
5. Graecum est, .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. is scriba perītus (m) цей досвідчений писар
G. sg. eius scribae perīti цього досвідченого писаря
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення в множині:
N. sg. meum oppĭdum parvum (n) моє маленьке містечко
G. sg. mei oppĭdi parvi мого маленького містечка
Завдання № 3. Визначте відміну нижченаведених іменників:
Studium, -ii (n) пристрасть, заняття
Equitātus, -us (m) кіннота
Consul, -ŭlis (m) консул
Nox, nocis (f) ніч
Dies, diei (m/f) день
Lapsus, -us (m) падіння; помилка
Praesidium, -ii (n) захист
Senatus, -us (m) сенат
Terra, -ae (f) Земля
Fides, -ēi (f) віра, довір’я; достовірність
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Завдання № 4. Провідміняйте дієслово vendo, vendĭdi, vendĭtum, vendĕre
продавати в однині у futurum I indicativi passivi.
Завдання № 5. Провідміняйте дієслово amo, amavi, amatum, amare кохати в
множині в imperfectum indicativi activi.
Завдання № 6. Визначте повну граматичну форму дієслова persuadeo, persuasi,
persuasum, persuadēre переконувати, радити, запевняти; підбурювати і
замініть її стан на протилежний: persuadebǐs.
Завдання № 7. Поставте дієслово в дужках у відповідну форму praesens
indicativi activi:
Puellae in silvam (properāre). /puella, -ae (f) дівчинка, in (з acc. i abl.) в, до, silva, ae (f) ліс, propĕro, properavi, properatum, properare поспішати/.
Завдання № 8. Перекладіть і поясніть значення вислову Deus ex machĭnā.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Graecum est, non legĭtur.
Завдання № 10. Дайте стислу відповідь на питання: Поширення латинської
мови в Україні.
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Модульна контрольна робота № 2
Варіант 1
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників III, IV
або V відмін: genu, -us (n) коліно
sg.
pl.
N. genu
.....
G. genus
…..
D. …..
genĭbus
Acc. …..
…..
Abl. …..
genĭbus
V. genu
…..
Gens, gentis (f) плем’я
sg.
N. gens
G. gentis
D. …..
Acc. …..
Abl. …..
V. gens

pl.
…..
…..
gentǐbus
…..
gentǐbus
…..

Тест № 2. Прикметники у найвищому ступені порівняння (gradus superlativus)
відмінюються:
1) за приголосною групою ІІІ відміни іменників;
2) за голосною групою ІІІ відміни іменників;
3) за мішаною групою ІІІ відміни іменників;
4) за І-ІІ відмінами іменників.
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова deleo, delevi, deletum, delēre
знищувати, руйнувати у 2-ій особі множини perfectum indicativi passivi:
1) deleti, -ae, -a eratis;
3) deleti, -ae, -a sitis;
2) deleti, -ae, -a erǐtis;
4) deleti, -ae, -a estis.
Тест № 4. Визначте правильну форму 2-ї особи однини praesens coniunctivi
activi дієслова defendo, defendi, defensum, defendĕre захищати:
1) defendǐs;
3) defendes;
2) defendas;
4) defende.
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути в preasens
coniunctivi:
sg.
pl.
1. .....
.....
2. .....
sitis
3. sit
sint
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Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму fuērunt (від sum,
fui, esse бути):
1. ми були;
3. вони були;
2. ви були;
4. він був (вона була, воно було).
Тест № 7. У якому з варіантів правильно перекладено присвійні займенники:
1. iste, ista, istud він, вона, воно; 3. is, ea, id сам, сама, саме;
2. ille, illa, illud цей, ця, це;
4. hic, haec, hoc він, вона, воно.
Тест № 8. Вислів O tempŏra, o mores означає:
1. Час проминув;
2. Поступовий плин часу;
3. Осуд ганебних звичаїв цілих поколінь;
4. Шанування померлих.
Тест № 9. Вислів Alea iacta est належить:
1. Римському історику Тіту Лівію (59 до н.е. – 17 н.е.);
2. Марку Тулію Цицерону (106 – 43 до н.е.);
3. Гаю Юлію Цезарю (100 – 44 до н.е.);
4. Римському історику Тациту (бл. 58 – бл. 117).
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. Vox clamantis .....
2. Amīcus Plato .....
3. Vox audita latet, .....
4. Ave Caesar (imperator), .....
5. Homo sum et nihil humāni .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. hoc tempus irreparabĭle (n) цей невблаганний час
G. sg. huius tempŏris irreparabĭlis цього невблаганного часу
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення у множині:
N. sg. ille contractus iustus (m) той справедливий контракт
G. sg. illīus contractus iusti того справедливого контракту
Завдання № 3. Провідміняйте дієслово mitto, misi, missum, mittěre посилати;
кидати в однині plusquamperfectum indicativi activi.
Завдання № 4. Провідміняйте дієслово respondeo, responsi, responsum,
respondēre відповідати у множині perfectum indicativi passivi.
Завдання № 5. Від поданого дієслова утворіть усі можливі форми
дієприкметника (participium praesentis activi, participium perfecti passivi,
participium futuri activi, participium futuri passivi) і перекладіть їх:
Munio, munīvi, munītum, munīre укріплювати
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Завдання № 6. Від поданого в попередньому завданні дієслова утворіть
genetivus singularis герундія (gerundium).
Завдання № 7. Поставте дієслово в дужках у відповідну форму futurum II
indicativi passivi:
Epistŏla iam (scribĕre). /epistŏla, -ae (f) лист, iam уже, scribo, scripsi, scriptum,
scribĕre писати/.
Завдання № 8. Напишіть римськими цифрами подані числівники: 27, 102, 500,
2000.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Nulla dies sine linea.
Завдання № 10. Перекладіть і поясніть значення вислову Manu aedificata manu
destruam (Bohdan Chmielnicki).
Варіант 2
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників III, IV
або V відмін: res, rei (f) справа, річ
sg.
pl.
N. res
.....
G. rei
…..
D. …..
…..
Acc. rem
res
Abl. …..
…..
V. res
…..
Carmen, carmǐnis (n) пісня, вірш
sg.
pl.
N. carmen
…..
G. carmǐnis
…..
D. …..
carminǐbus
Acc. …..
…..
Abl. …..
carminǐbus
V. carmen
…..
Тест № 2. Прикметники у вищому ступені порівняння (gradus comparativus)
відмінюються:
1) за приголосною групою ІІІ відміни іменників;
2) за голосною групою ІІІ відміни іменників;
3) за мішаною групою ІІІ відміни іменників;
4) за І-ІІ відмінами іменників.
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова сondo, condĭdi, condĭtum, condĕre
засновувати у 1-ій особі множини futurum II indicativi activi:
1) condideramus;
3) condidĭmus;
2) condiderĭmus;
4) condebamus.
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Тест № 4. Визначте правильну форму 3-ї особи однини praesens coniunctivi
activi дієслова fugo, fugāvi, fugātum, fugāre примушувати до втечі; проганяти:
1) fuget;
3) fugatur;
2) fugat;
4) fugetur.
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути в imperfectum
coniunctivi:
sg.
pl.
1. .....
.....
2. .....
essetis
3. esset
essent
Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму fuērĭmus (від sum,
fui, esse бути):
1. ми були;
3. ми є;
2. ми будемо;
4. ми були б.
Тест № 7. Виберіть правильну форму найвищого ступеня порівняння
прикметників (gradus superlativus) для прикметника dissimĭlis, -e несхожий:
1) dissimilissĭmus, -a, -um;
3) dissimillĭmus, -a, -um;
2) dissimilior, -ius;
4) maxĭme dissimĭlis, -e.
Тест № 8. Вислів Carpe diem! означає:
1. Вітання у святковий день;
2. “Ухиляння” від незадоволення в житті;
3. Слова на смерть визначної людини;
4. Заклик до боротьби за кращу долю.
Тест № 9. Вислів Quídquid id ést, timeó Danaós et dóna feréntes (Vergilius,
„Aeneis”) стосується:
1. Щита Ахілла;
2. Яблука розбрату;
3. Ахіллесової п’яти;
4. Троянського коня.
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. Miscēre .....
2. Audiatur et .....
3. Nemi propheta .....
4. Veni, .....
5. Ruthenorum me esse et .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. ille dies iucundus той приємний день
G. sg. illīus diēi iucundi того приємного дня
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення у множині:
N. sg. id mare apertum це відкрите море
G. sg. eius maris aperti цього відкритого моря
78

Завдання № 3. Провідміняйте дієслово occĭdo, occīdi, occīsum, occidĕre убивати
в однині plusquamperfectum indicativi passivi.
Завдання № 4. Провідміняйте дієслово sentio, sensi, sensum, sentire відчувати у
множині у futurum II indicativi activi.
Завдання № 5. Від поданого дієслова утворіть усі можливі форми
дієприкметника (participium praesentis activi, participium perfecti passivi,
participium futuri activi, participium futuri passivi) і перекладіть їх:
Terreo, terrui, terrĭtum, terrēre лякати (pass. terrēri лякатися, боятися).
Завдання № 6. Від поданого в попередньому завданні дієслова утворіть
genetivus singularis герундія (gerundium).
Завдання № 7. Провідміняйте речення в усіх особах однини відповідного часу і
способу дієслова:
Feci, quod potui Я зробив, що я міг.
Завдання № 8. Напишіть римськими цифрами подані числівники: 17, 321, 100,
1000.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Cetĕrum censeo,
Carthagĭnem delendam esse.
Завдання № 10. Перекладіть і поясніть значення вислову Fiat lux – et stabat lux.
Варіант 3
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників III, IV
або V відмін: magistrātus, -us (m) державна посада (магістрат), урядовець
sg.
pl.
N. magistrātus
.....
G. magistrātus
…..
D. …..
magistrātĭbus
Acc. …..
…..
Abl. …..
magistrātĭbus
V. magistrātus
…..
Defensio, -ōnis (f) оборона
sg.
N. defensio
G. defensiōnis
D. …..
Acc. …..
Abl. …..
V. defensio

pl.
…..
…..
defensiōnǐbus
…..
defensiōnǐbus
…..
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Тест № 2. Правильна форма прикметника arduus, -a, -um стрімкий у вищому
ступені порівняння (gradus comparativus):
1) magis arduus, -a, -um;
2) maxĭme arduus, -a, -um;
3) ardior, ardius;
4) ardissĭmus, -a, -um.
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова cado, cecĭdi, casūrus, cadĕre
падати, занепадати у 1-ій особі множини plusquamperfectum indicativi activi:
1) cecidĭmus;
3) ceciderĭmus;
2) cadebamus;
4) ceciderāmus.
Тест № 4. Визначте правильну форму 2-ї особи множини praesens coniunctivi
activi дієслова rideo, risi, risum, ridēre сміятися:
1) ride;
3) ridetis;
2) rideamĭni;
4) rideatis.
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути у futurum II
indicativi:
sg.
pl.
1. .....
.....
2. .....
fuerĭtis
3. fuĕrĭt
fuĕrĭnt
Тест № 6. У якому з варіантів правильно перекладено форму дієслова scribo,
scripsi, scriptum, scribĕre писати у відповідній часовій формі синтаксичного
звороту accusativus cum infinitivo у поданому реченні:
Video discipŭlos eam epistŏlam scriptūros esse, /де: video, vidi, visum, vidēre
бачити, discipŭlus, -i (m) учень, is, ea, id цей, ця, це, epistŏla, -ae (f) лист, scribo,
scripsi, scriptum, scriběre писати/.
1. я бачу, що учень пише цей лист;
2. я бачу, що учні пишуть ці листи;
3. я бачу, що учні будуть писати цей лист;
4. я бачу, що ці листи будуть написані учнями.
Тест № 7. У якому з варіантів правильно перекладено форму cuі відносного
займенника qui, quae, quod який, яка, яке:
1. якого, якої;
3. якого, яку;
2. якому, якій;
4. яким, якою.
Тест № 8. Вислів Ód(i) et amó... стосується:
1. Філософського парадоксу;
2. Неоднозначних почуттів поета Гая Валерія Катулла (бл. 87 – бл.
54 до н.е.) до своєї коханої Лесбії (Клодії);
3. Почуттів римського полководця Антонія до єгипетської цариці
Клеопатри;
4. Філософських медитацій Публія Овідія Назона (43 до н.е. – бл. 18
н.е.) на засланні (“Скорботні елегії” та “Послання з Понту”).
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Тест № 9. Консульська магістратура в Стародавньому Римі доби Республіки
(509-30 до н.е.) – консулат (consulātus, -us (m)) – передбачала наявність:
1. Одного консула;
2. Двох консулів;
3. Дванадцяти консулів;
4. Будь-якої кількості консулів.
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. De gustĭbus .....
2. Una hirundo .....
3. Poëtae nascuntur, .....
4. Ómnia víncĭt amór .....
5. Summum ius – .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. hoc gelu acre (n) цей сильний холод
G. sg. huius gelus acris цього сильного холоду
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення в множині:
N. sg. ille labor simĭlis (m) та подібна праця
G. sg. illīus laboris simĭlis тієї подібної праці
Завдання № 3. Провідміняйте дієслово vinco, vici, victum, vincĕre перемагати в
однині perfectum indicativi passivi.
Завдання № 4. Провідміняйте дієслово doceo, docui, doctum, docēre навчати у
множині plusquamperfectum indicativi activi.
Завдання № 5. Від поданого дієслова утворіть усі можливі форми
дієприкметника (participium praesentis activi, participium perfecti passivi,
participium futuri activi, participium futuri passivi) і перекладіть їх:
Servo, servāvi, servātum, servāre зберігати, рятувати, охороняти.
Завдання № 6. Від поданого в попередньому завданні дієслова утворіть
genetivus singularis герундія (gerundium).
Завдання № 7. Широковідомий вислів Лесі Українки contra spem spero “без
надії сподіваюсь” подайте в усіх часових формах дійсного способу (індикатива)
1-ї особи однини активного стану.
Завдання № 8. Напишіть римськими цифрами подані числівники: 37, 50, 209,
500.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Ave, Caesar (imperator),
morituri te salutant!
Завдання № 10. Перекладіть і поясніть значення вислову Éxegí monumént(um)
aére perénniús.
81

Варіант 4
Тест № 1. Допишіть відсутні форми у парадигмі відмінювання іменників III, IV
або V відмін: dux, ducis (m) вождь, провідник
sg.
pl.
N. dux
.....
G. ducis
…..
D. …..
ducĭbus
Acc. …..
…..
Abl. …..
ducĭbus
V. dux
…..
Exercĭtus, -us (m) військо
sg.
N. exercĭtus
G. exercĭtus
D. …..
Acc. …..
Abl. …..
V. exercĭtus

pl.
…..
…..
exercitǐbus
…..
exercitǐbus
…..

Тест № 2. Підкресліть правильну форму іменника lex, legis (f) закон і
прикметника iustus, -a, -um справедливий, -а, -е у вищому ступені порівняння
(gradus comparativus) у nominativus (accusativus, vocativus) pluralis:
1) lex iustior;
3) leges iustiores;
2) legum iustiorum;
4) legis iustioris.
Тест № 3. Визначте правильну форму дієслова condo, condĭdi, condĭtum, condĕre
засновувати у 2-ій особі однини perfectum coniunctivi passivi:
1) condĭtus, -a, -um es;
3) condĭtus, -a, -um erĭs;
2) condĭtus, -a, -um eras;
4) condĭtus, -a, -um sis.
Тест № 4. Визначте правильну форму 3-ї особи множини futurum II indicativi
activi дієслова obsideo, obsessi, obsessum, obsidēre брати в облогу, тримати в
облозі:
1) obsessĕrĭnt;
3) obsessĕrunt;
2) obsessĕrant;
4) obsessĕre.
Тест № 5. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse бути в perfectum
indicativi:
sg.
pl.
1. fui
.....
2. .....
fuistis
3. fuĭt
.....
Тест № 6. У якому з варіантів правильно утворено найвищий ступінь
порівняння (gradus superlativus) прикметника niger, nigra, nigrum чорний:
1. nigerrĭmus, -a, -um
3. nigrissĭmus, -a, -um
2. nigrior, nigrius
4. nigerrissĭmus, -a, -um
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Тест № 7. У якому з варіантів правильно перекладено синтаксичний зворот
незалежного аблатива (ablativus absolūtus) у поданому реченні:
Regĭbus expulsis consǔles Romae creāti sunt, /де: rex, regis (m) цар, expello, expǔli,
expulsum, expellĕre виганяти, Consul, consŭlis (m) консул, Roma, -ae (f) Рим
(місто), creo, creāvi, creātum, creāre обирати/.
1. Виганяючи царів, римляни обрали двох консулів;
2. Після того, як було вигнано царів, у Римі було обрано консулів;
3. Виганяючи царів, у Римі обрали двох консулів;
4. Після того, як було вигнано царів, у Римі обирають консулів.
Тест № 8. Вислів історика Тіта Лівія Ab Urbe condǐtā стосується року:
1. 509 до н.е.;
3. 753 до н.е.;
2. 30 до н.е.;
4. Загалом доісторичних часів.
Тест № 9. Вислів Scio me nihil scire належить (у перекладі з давньогрецької
мови):
1. Сократу (470/469 – 399 до н.е.);
2. Платону (428/427 – 348/347 до н.е.);
3. Аристотелю (384 – 322 до н.е.);
4. Плутарху (бл. 45 – бл. 127 н.е.).
Тест № 10. Продовжте крилаті латинські вислови і перекладіть їх:
1. Ad maiorem .....
2. Citius, .....
3. Fiat iustitia, .....
4. Prima lex historiae, .....
5. Veni, .....
Завдання № 1. Провідміняйте словосполучення в однині:
N. sg. illa urbs illustris (f) те знамените місто
G. sg. illīus urbis illustris того знаменитого міста
Завдання № 2. Провідміняйте словосполучення в множині:
N. sg. hic homo felix (m) ця щаслива людина
G. sg. huius homĭnis felīcis цієї щасливої людини
Завдання № 3. Провідміняйте дієслово respondeo, respondi, responsum,
respondēre відповідати в однині plusquamperfectum indicativi passivi.
Завдання № 4. Провідміняйте дієслово veto, vetui, vetitum, vetare забороняти в
множині perfectum indicativi activi.
Завдання № 5. Від поданого дієслова утворіть усі можливі форми
дієприкметника (participium praesentis activi, participium perfecti passivi,
participium futuri activi, participium futuri passivi) і перекладіть їх:
Tolĕro, tolerāvi, tolerātum, tolerāre терпіти, переносити.
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Завдання № 6. Від поданого в попередньому завданні дієслова утворіть
genetivus singularis герундія (gerundium).
Завдання № 7. Поставте дієслово в дужках у відповідну форму futurum II
indicativi activi:
Puĕri deōrum templa liliis (ornāre). /puer, puĕri (m) хлопець, дитина, deus, dei (m)
бог, templum, -i (n) храм, lilium, -ii (n) лілія, orno, ornāvi, ornātum, ornāre
прикрашати/.
Завдання № 8. Напишіть римськими цифрами подані числівники: 19, 70, 501,
1000.
Завдання № 9. Перекладіть і поясніть значення вислову Si altĕram talem
victoriam reportavĕro, mea erĭt pernicies.
Завдання № 10. Перекладіть і поясніть значення вислову Cetĕrum censeo,
Carthagĭnem delendam esse (Cato).
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "СХІДНІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ"
(Укладач: доц. Лефтерова О. М.)
Модульна контрольна робота № 1
Варіант 1
10. Іменник tempus, ŏris, n належить до:
a) ІІ відміни; b) ІV відміни;
c) ІІІ відміни приголосної групи;
d) ІІІ відміни голосної групи.

1. У латинській мові є такі дифтонги:
a) ae;
b) ei;
c) ua;
d) ia
2. У якому слові наголос поставлено
правильно:
а) fólium; b) habéo;
c) fructús; d) grac lis.
3. У якому слові другий склад від
кінця слова довгий:
a) cerebrum; b) punio;
c) Augustus; d) gracilis.
4. Латинські іменники змінюються за:
a) родом, числом, відмінком;
b) числом, відмінком;
c) числом, відмінком, станом.
d) особою, станом, числом.
5. Ознакою дієвідміни дієслова є:
a) закінчення інфінітива;
b) закінчення основи дієслова;
c) особові закінчення активного
стану;
d) закінчення І особи однини.
6. Ознакою відміни іменника є
закінчення:
a) Gen. sing.; b) Nom. plur.;
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
7. Основа іменника визначається за
формою:
a) Gen. sing.; b) Nom. plur.;
c) Gen. plur.;
d) Nom. sing.
8. Однакові відмінкові закінчення у І і
ІІ відмінах мають відмінки:
a) Nom. sing. — Nom. plur.;
b) Acc. plur. — Dat. sing.;
c) Dat. рlur. — Abl. рlur.
d) Dat. sing. — Abl. рlur.
9. Прийменники іn, sub, super
вживаються з відмінками:
a) Acc., Abl.; b) Dat., Abl.;
c) Gen., Nom.; d). Nom., Dat.

11. Напишіть основні форми та
провідміняйте дієслова в Praesens
indicativi activi: appellāre, dormīre.
12. Провідміняйте словосполучення:
nauta bonus.
13. Визначте відмінкові форми іменників:
ducem, timōre, terram, oppida.
14. Запишіть іменники у відмінках:
Nom. рlur., Acc. рlur.: flumen, ĭnis, n;
bellum, i, n; legio, ōnis, f.
15. Визначте особові форми дієслова:
scribēs, amātur, nominābant.
16. Визначте відміну іменника за
словниковою формою: subsidium, i;
pars, partis; civis, is.
17. Додайте до основи дієслова
закінчення пасивного стану:
ornā-; accusā-; doc-.
18. Утворіть futurum indicativi activi
від поданих дієслівних основ: audī-;
sedē-; cred-.
19. Замініть активну конструкцію
пасивною. Arbĭter querēllam capĭt.
20. Перекладіть українською мовою.
Troiani bellum parābant et Graecos
expectābant. Bellum in patriam meam
portābant Graeci. Graecōrum gladii
multos Troiānos vulnerābant. Graeci
Troiānos superābant.
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Варіант 2
c) Genetivus, Accusativus;
d) Ablativus, Nominativus.
10. Особові закінчення активного
стану системи інфекта є такі:
a) -or, -ris, -tur;
b) -mus, -tis, -nt;
c) -i, -isti, -it;
d) -imus, -istis, -ērunt.

1.У латинській мові є такі диграфи:
a) ae; b) ei;
c) ua; d) еa.
2. Наголос у латинській мові
ставиться:
a) довільно;
b) на останній склад;
c) на передостанній склад,
якщо він довгий
d) на перший склад.
3. У якому слові другий склад від
кінця слова довгий:
a) genera; b) video;
c) punīre; d) gracilis.
4. Латинські іменники змінюються за:
a) родом, числом, відмінком;
b) числом, відмінком;
c) числом, відмінком, станом;
d) особою, станом, числом.
5. Ознакою дієвідміни дієслова є:
a) закінчення інфінітива;
b) кінцевий звук основи дієслова;
c) особове закінчення активного
стану;
d) закінчення praesens indicativi
activі.
6. Ознакою відміни іменника є
закінчення:
a) Gen. sing.; b) Nom. plur.;
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
7.Основа іменника визначається за
формою:
a) Gen. sing; b) Nom. plur.;
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
8. Латинські прикметники відмінюються:
a) як іменники І-ІІІ відмін;
b) як іменники ІІ-ІІІ відмін;
c) за власними правилами;
d) як іменники ІІ-ІV відмін.
9. Прийменники іn, sub, super
вживаються з відмінками:
a) Accusativus, Ablativus;
b) Dativus, Ablativus;

11. Напишіть основні форми та
провідміняйте дієслова в Praesens
indicativi activi: appellāre, punīre.
12. Провідміняйте словосполучення:
civitas (romanus, a, um).
13. Визначте відмінкові форми
іменників: honōres, salūtem, geněra.
14. Запишіть іменники у відмінках:
Nom. рlur., Acc. рlur.: insigne, is, n;
genus, ěris, n; rex, regĭs, m.
15.
Визначте
особові
форми
дієслова:
scribĭtis,
amāntur,
nominabŭnt.
16. Визначте відміну іменника за
словниковою формою:
subsidium, i ; genus, ěris; testis, is.
17. Додайте до основи дієслова
закінчення пасивного стану:
audi-; sede-; cred-.
18. Утворіть Futurum indicativi activi
від поданих дієслівних основ:
ornā-; accusā-; doc-.
19. Замініть активну конструкцію
пасивною: Troiāni bellum parābant.
20. Перекладіть українською мовою:
Cum Graecis feris pugnābam et multos
vulnerābam. O, mala narro! Graeci
oppĭdum altum meum occupābant.
Tum ab insulā sacrā ad terram Cretam
fortuna Troiānos vocābat.
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Варіант 3
c) Genetivus, Nominativus;
d) Dativus, Ablativus.
10. Іменник civitas, ātis, f належить до:
a) ІІ відміни;
b) ІV відміни;
c) ІІІ відміни приголосної групи;
d) ІІІ відміни мішаної групи.

1. У латинській мові є такі дифтонги:
a) ae; b) au;
c) ua; d) ia.
2. Наголос у латинській мові
ставиться:
a) довільно;
b) на останній склад;
c) на передостанній склад,
якщо він довгий
d) на перший склад.
3. У якому слові другий склад від
кінця слова довгий:
a) oppĭda; b) video;
c) legio; d) dormīre.
4. Латинські іменники змінюються за:
a) родом, числом, відмінком;
b) числом, відмінком;
c) числом, відмінком, станом;
d) родом, числом, відміною.
5. Ознакою дієвідміни дієслова є:
a) закінчення інфінітива;
b) кінцевий звук основи дієслова;
c) особове закінчення активного
стану;
d) закінчення praes. indic. activі.
6. Ознакою відміни іменника є
закінчення:
a) Gen. sing.; b) Nom. plur.;
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
7. Основа іменника визначається за
формою:
a) Gen. sing; b) Nom. plur.;
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
8. Однакові відмінкові закінчення у І і
ІІ відмінах мають відмінки:
a) Nom. sing. – Gen. plur.;
b) Acc. рlur. — Dativus. Sing.;
c) Dativus рlur. – Ablativus рlur.;
d) Gen. sing. – Gen. рlur.
9. Прийменники іn, sub, super
вживаються з відмінками:
a) Accusativus, Ablativus;
b) Dativus, Genetivus;

11. Напишіть основні форми та
провідміняйте дієслова в Praesens
indicativi activi: dormīre, laudāre.
12. Провідміняйте словосполучення:
flumen longum.
13. Визначте відмінкові форми
іменників: ducĭbus, timōris, terrae,
merceděm, oppĭda.
14. Запишіть іменники у відмінках:
Nom. рlur., Acc. sing.: flumen, ĭnis, n;
bellum, i, n; legio, iōnis, f.
15. Визначте особові форми дієслова:
scribēris, amabĭtur, nominābo.
16. Визначте відміну іменника за
словниковою формою: navis, is;
insula, ae; pax, cis.
17. Додайте до основи дієслова
закінчення пасивного стану: scrib-;
amā-; doc-.
18. Утворіть Futurum indicativi passivi
від поданих дієслівних основ:
audī-; sedē-; cred-.
19. Замініть активну конструкцію
пасивною: Graeci Troiānos superābant.
20. Перекладіть українською мовою:
Tum ab insula sacra ad terram Cretam
fortuna Troiānos vocābat.Ibi oppĭdum
parabāmus et nunc Anchises meos
confirmābat et clamābat: “In Creta
habitabĭmus. In Cretam sacra deōrum
Troianōrum stabŭnt.”
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Варіант 4
1. У латинській мові є такі диграфи:
9. Прийменники іn, sub, super
a) ae; b) ei; c) ua; d) oi.
вживаються з відмінками:
2. Наголос у латинській мові
a) Accusativus, Ablativus;
ставиться:
b) Dativus, Genetivus;
a) на перший склад;
c) Genetivus, Nominativus;
b) на останній склад;
d) Dativus, Ablativus.
c) на передостанній склад, якщо
10. Іменник mons, montis, m належить до:
він довгий;
a) ІІ відміни;
b) ІV відміни;
d) на передостанній склад, якщо
c) ІІІ відміни приголосної групи;
він короткий.
d) ІІІ відміни мішаної групи.
3. У якому слові другий склад від
11. Напишіть основні форми та
кінця слова довгий:
провідміняйте дієслова в Praesens
a) virginĭbus; b) munīre;
indicativi activi: portāre, munīre.
c) legio;
d) operis.
12. Провідміняйте словосполучення:
4. Латинські прикметники змінюються:
virgo pulchra.
a) за числом, відмінком, відміною;
b) за числом, особою, станом;
13. Визначте відмінкові форми
c) за числом, відмінком, станом;
іменників: necе, pacĭs, virginĭbus,
d) за родом, числом, відмінком.
laudem, civitātes.
5. Ознакою дієвідміни дієслова є:
14. Запишіть іменники у відмінках:
a) закінчення інфекта;
Nom. рlur., Acc. рlur.: opus, ěris, n;
b) кінцевий звук основи дієслова;
exemplar, āris, n; testis, is, m.
c) закінчення основи дієслова;
15. Визначте особові форми дієслова:
d) закінчення системи інфекта.
scriběris, amāmus, nominabŭnt.
6. Ознакою відміни іменника є
16. Визначте відміну іменника за
закінчення:
словниковою формою: pes, pēdis;
a) Gen. sing.; b) Nom. plur.;
medicus, i; lux, lucis.
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
7. Основа іменника визначається за
17. Додайте до основи дієслова
формою:
закінчення пасивного стану: debē-;
a) Gen. sing.; b) Nom. plur.;
dormī-; duc-.
c) Gen. plur.; d) Nom. sing.
18. Утворіть Fut. іnd. аct. від поданих
8. Однакові відмінкові закінчення у І
дієслівних основ: munī-; studē-; ping-.
і ІІ відмінах мають відмінки:
19. Замініть активну конструкцію
a) Nom. sing. — Gen. plur.;
пасивною. Agricolae frumentum portābant.
b) Acc. рlur.— Dat. sing.;
c) Dat. рlur. — Abl. рlur.;
d) Gen. sing. — Gen. рlur.
20. Перекладіть українською мовою:
Romae erat vir, Appĭus Claudĭus nomine. Magnus et longum aqueductum aedificābat. Romani
hunc aqueductum ab eius nomĭne appellābant. Aquaedūctus aquam bonam in urbem Romam
portābat. Appĭus Claudĭus etiam longam et bonam viam ad oppĭdum Capŭam Italiae
aedificābat. Hanc viam «Via Appia» Romāni appellābant.
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Модульна контрольна робота № 2
Варіант 1
10. Позначте арабськими цифрами
MDCCCLXXVII:
a) 10877;
b) 1877;
c) 15676;
d) 1295.
11. Напишіть основні форми та
провідміняйте дієслова в Futurum II
indicativi activi: orno 1; dormīo 4.
12. Провідміняйте словосполучення:
civis audax.
13. Визначте відмінкові форми
словосполучень: eis viris, tyrannos
crudēles, libertātis restitūtae, ex
littěris, aurĭbus tuis, manus longas,
ex proelio, notissĭmi duces, ex urbe,
in exsilium, jucundissĭmam aetātem,
homo injustus, sententiam non
gratam, avāri homines, de istis rebus.
14. Утворіть форми дієприкметників від дієслова: laboro 1; advenio 4.
15. Утворіть від дієслів форми
інфінітива: tango, tetigi, tactum, 3;
laboro 1.
16. Визначте форму та дієвідміну
поданих дієслів: intrāvit, delēvit;
delevěrant, contendērunt, gessěrat;
superavit, potuērunt.
17. Утворіть ступені порівняння від
прикметників: crudelis, simplex.
18. Напишіть форми пасивного стану
системи perfecta для поданих дієслів:
nominavěrat, interfeci.
19. Випишіть синтаксичний зворот та
дієслово, від якого він залежить.
Визначте форму інфінітива.
Disciplina druidum in Britannia
reperta atque inde in Galliā
translata esse existimātur.

1. Латинські прикметники відмінюються:
a) як іменники I, ІІ і III відмін;
b) як іменники ІІІ-V відмін;
c) за власними правилами;
d) як іменники ІІ-ІV відмін.
2. Яке з поданих слів є прикметником у
найвищому ступені?
a) dives;
b) miserius;
c) atrocissĭmus;
d) popŭlus.
3. Яке із поданих слів є прислівником
у вищому ступені:
a) citior;
b) citius;
c) cito;
d) citi.
4. Яке з поданих слів є дієсловом у
формі Perfectum indicativi activi:
a) dixĭmus;
b) vinco;
c) credĭtur;
d) vocābat.
5. Іменник fides, ei належить до:
a) І відміни;
b) V відміни;
c) ІІІ відміни;
d) ІІ відміни.
6. Дієслово defendi стоїть у формі:
a) perf. ind. act.;
b) praes. ind. pass.;
c) fut. II ind. act.;
d) infinitivus praes. act.
7. Participium futuri passivi для дієслів
І-ІІ
дієвідмін
утворюється
за
такою схемою:
a) основа infecti +ndus, nda, ndum;
b) основа perfecti + i;
c) основа perfecti + isse;
d) основа supini + us, -a -um.
8. Особові закінчення активного
стану системи perfecta є такі:
a) -or, -ris, -tur;
b) -o, -s, -t ;
c) -imus, - istis, -ērunt; d) -us, -a, -um.
9. Яке з поданих слів є дієприкметником:
a) sapiens;
b) laudans;
c) fons;
d) pars.

20. Перекладіть українською мовою.
Niŏba, Tantăli filia, uxor Erat Amphionis, regis Thebanōrum. Haec propter potentiam et
divitias marīti et propter suam pulchritudĭnem superbissĭma fuit, maxĭme autem ea de causā,
quod multos liběros habuit. Aliquando muliěres et virgĭnes Latōnae, matri Apollĭniis et
Diānae, sacrificābant. Nioba eas vituperāvit et «Cur,— inquit,—ei, non mini sacrificātis?
Pulchritudĭne, potentiā, divitiis, etiam geněre omnes homĭnes a me superāri puto.
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Варіант 2
a) 10870;
b) 1779;
c) 15679;
d) 2598.
11. Напишіть основні форми та
провідміняйте
дієслова
в
Plusquamperfectum indicativi activi:
condo, didi, ditum, 3; monstro 1.
12. Провідміняйте словосполучення:
carmen antiquum.
13. Визначте відмінкові форми
словосполучень: cum
hostĭbus, a
complurĭbus
civitatĭbus, corpuscŭlum
minūtum, ab exploratorĭbus,
summam
auctoritātem, inter eos, ex relĭquis, armis, de
principātu, ad nidos suos, ad leōnes.
14. Утворіть від дієслів форми
діприкметника: vinco, vici, victum, 3;
monstro 1.
15. Утворіть від дієслів форми
інфінітива: veto 1; dico, dixi, dictum, 3.
16. Визначте форму та дієвідміну
поданих дієслів: tradĭtur, dicĭtur,
putatur; traditus est, dictus est,
arbitratus est; persequor, ingredĭtur,
ingressae eramus; duci.
17. Утворіть ступені порівняння від
прикметників: liber, utilis.
18. Напишіть форми пасивного стану
системи
perfecta
для поданих
дієслівних форм: viceram, ignoravěris.
19. Випишіть синтаксичний зворот та
дієслово, від якого він залежить.
Визначте форму інфінітива.
Apud Graecos dicĭtur Themistŏcles
Atheniensis incredibĭlis ingenii et
mentis fuisse

1. Прикметник utĭlis відмінюється, як
іменник:
a) ІІІ відміни; b) ІІ відміни;
c) І відміни;
d) за власними правилами;
2. Який прикметник вжитий у
найвищому ступені?
a) divitissĭmus;
b) miser;
c) acerius;
d) liber.
3. Яке із поданих слів є прислівником
у вищому ступені:
a) brevior;
b) brevius;
c) brevissime;
d) breve.
4. Яке дієслово вжите у формі
Plusquamperfectum ind. activi:
a) dicěris;
b) vicĭtis;
c) crediděram;
d) ornāvit.
5. Іменник spes,ei належить до:
a) І відміни;
b) V відміни;
c) ІІІ відміни;
d) IV відміни.
6. Дієслово potuērunt стоїть у формі:
a) perf., ind., act.; b) fut. II ind. act.;
c) plusquamperf., ind., activi;
d) praes., ind., pass.
7. Яке слово вжите у формі infinitivus
perfecti activi:
a) accusare;
b) fecisse;
c) factum iri;
d) vidi.
8. Особові закінчення
активного
стану системи perfecti є такі:
a) -or, -ris, -tur;
b) -mus, tis, -nt;
c) -i, -isti, -it; d) -o, -s, -t .
9. Яке зi слів є дієприкметником:
a) princeps;
b) ornans;
c) fons;
d) lupus.
10. Позначте арабськими цифрами
MDCCLXXIX:

20. Перекладіть українською мовою:
“Latōnam orbam _esse dicētis, si mecum eam comparaverĭtis. Ego quattuorděcim liběros
habeo, illa duos». His verbis audītis, Latōna valde Niŏbae irata est et statim liběris suis
omnia narrāvit. Tum Apollo Niŏbam poenā dignam esse dixit. Diāna quoque Niŏbam
puniendam esse putāvit. Precĭbus matris commoti, liběri in arcem Thebārum venērunt et
Apollo filios, Diāna filias Niŏbae sagittis necavěrunt.
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10. Позначте арабськими цифрами
MCDLXXV:
a) 10870;
b) 14175;
c) 1457;
d) 145568.
11. Напишіть основні форми та
провідміняйте дієслова в Perfectum
indicativi activi: fugo 1; dormio 4.
12. Провідміняйте словосполучення:
hostis acerbus.
13. Визначте відмінкові форми
словосполучень: manus longas, ex
proelio,
notissĭmi
duces,
in
exsilium, jucundissimam aetātem,
homo
injustus,
aurĭbus
tuis,
sententiam non gratam, avāri
homĭnes, de istis rebus, praeclāras
epistulas.
14. Утворіть від дієслів форми
діприкметника: veto, avi, atum 1;
ago, egi, actum, 3.
15. Утворіть від дієслів форми
інфінітива: prohibeo, ui, itum, 2;
vinco, vici, victum, 3.
16. Визначте форму та дієвідміну
поданих дієслів: intravit, gessěrat;
superāvit necāvit, potuērunt, interfuit,
mansērant, fugavěrint, ascenděrit,
statuērant, intravērunt.
17. Утворіть ступені порівняння від
прикметників: malus, miser.
18. Напишіть форми пасивного стану
системи perfecta для поданих дієслів:
intravit, mansērant, fugavěrint.
19. Випишіть синтаксичний зворот
та дієслово, від якого він залежить.
Визначте форму інфінітива.
Diāna quoque Niŏbam puniendam esse
putāvit.

1. Латинський прикметник facilis, e
відмінюється за:
a) І-II відміною;
b) ІІІ відміною;
c) за І-ІІІ відімною;
d) незмінний.
2. Який прикметник вжитий у
найвищому ступені?
a) dives;
b) utillissimus;
c) acer;
d) miserior.
3. Яке із поданих слів є прислівником у вищому ступені:
a) altior;
b) altissime;
c) altius;
d) altus.
4. Яке з поданих слів є дієсловом у
формі Perfectum indicativiactivi:
a) tetigistis;
b) vincĭs;
c) credĭtur;
d) ornabāmini.
5. Іменник exercĭtus, us належить до:
a) І відміни;
b) ІV відміни;
c) ІІІ відміни; d) II відміни.
6. Дієслово necavērunt стоїть у
формі:
a) perfectum indicativi activi;
b) praesens indicativi passivi;
c) futurum II indicativi activi;
d) perfectum indicativi passivi.
7.
Infinitivus
praesentis
activi
утворюється за такою схемою:
a) основа infecta +re;
b)основа perfecta + i;
c) основа perfecta + isse
d) основа infecta +ri.
8. Особові закінчення активного
стану системи infecta є такі:
a) -or, -ris, -tur;
b) -o, -s, -t;
c) -i, -isti, -it;
d)-us, -a, -um.
9.
Яке
з
поданих слів
є
дієприкметником:
a) sapiens;
b) ignorans;
c) fons;
d) libens.

20. Перекладіть українською мовою:
Apud Graecos dicĭtur Themistŏcles Atheniensis incredibĭlis ingenii et mentis fuisse,
Memoriam quoque singulārem eum habuisse cives putābant. Omnia enim, quae
audivěrat et viděrat, memoriā tenuisse videbātur. Aliquando ad eum peregrīnus
quidam accessisse dicĭtur et promisisse se ei artem memoriae esse traditūrum.».
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c) 15676;
d) 1967.
11. Напишіть основні форми та
провідміняйте дієслова в Futurum II
indicativi activi: veto 1, audio 4.
12. Провідміняйте словосполучення:
insĭgne honestum.
13. Визначте відмінкові форми
словосполучень: exercĭtum fugātum,
pauci juvěnes, cum viro fortissĭmo, in
arcem, in sellis eburneis, cujusdam
senatōris, scipiōne eburneo, magno
silentio, custōdes disposĭtos, in exsilium,
aves sacrae.
14. Утворіть від дієслів форми
діприкметника: floreo, ui,—, 2; solvo,
solvi, solutum, 3.
15. Утворіть від дієслів форми
інфінітива: appello,1; tango, tetigi,
tactum, 3.
16. Визначте форму та дієвідміну
поданих дієслів: intravit, deleverāmus,
contenděrint, dicta sunt, fugit, statuerātis,
superavěro, potuērunt, tradŭntur, dicĭt,
putavěris; traditus erit, persequor.
17. Утворіть ступені порівняння від
прикметників: humilis, calidus.
18. Напишіть форми пасивного стану
системи perfecta для поданих дієслів:
interfecit, vivěris.
19. Випишіть синтаксичний зворот та
дієслово, від якого він залежить.
Визначте форму інфінітива.
Gaius Suetonius Tranquillus in «Vita
duodecim Caesărum» narrat Octaviānum
Augustum princĭpem arbitrāturn esse nihil
minus cum perfecto duce, quam
festinationem temeritatemque, convenīre.

1. Латинські дієприкметники відмінюються:
a) як прикметники I-III відмін;
b) як іменники ІІІ-V відмін;
c) за власними правилами;
d) як іменники IV-V відмін.
2. Яке з поданих слів є прикметником у найвищому ступені?
a) melior;
b) miserius;
c) minīmus;
d) plures.
3. Яке із поданих слів є прислівником у вищому ступені:
a) altior;
b) altissime;
c) facilius;
d) facillime.
4. Яке з поданих слів є дієсловом у
формі Futurum II indicativi activi:
a) dixĭmus;
b) errāmus;
c) putaverāmus; d) legerĭmus.
5. Іменник cornu, us, n належить до:
a) ІV відміни;
b) V відміни;
c) ІІІ відміни;
d) II відміни.
6. Визначте, яке дієслово вжите у
формі perfectum indicativi activi:
a) fecisse;
b) faciam;
c) defenděrint; d) defenderant.
7. Participium futuri passivi для
дієслів IIІ-VІ дієвідмін утво-рюється
за такою схемою:
a) основа infecti + endus, enda, endum;
b) основа perfecti + i;
c) основа perfecti + isse
d) основа infecti + ndus, nda, ndum.
8. Особові закінчення активного
стану системи perfecta є такі:
a) -mur, -mini, -ntur; b) -o, -s, -t;
c) -ĭmus, -istis, -ērunt; d) - us, -a, -um.
9.
Яке
з
поданих слів
є
дієприкметником:
a) periculōsus;
b) ornatus;
c) exercĭtus;
d) altus.
10. Позначте арабськими цифрами
MCCCLXXXVII:
a) 10387;
b) 1387;

20. Перекладіть українською мовою:
Femĭna quaedam aliquando ornamenta sua pulcherrĭma illīus tempŏris Corneliae,
fratrum Gracchōrum matri, monstrāvit. Quibus visis, Cornelia eam femĭnam
sermone traxit, exspectans suos filios, qui e schola venire debuērunt. Et, ubi pueri
venērunt, haec suă ornamenta esse dixit.
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА"
(Укладач: доц. Шовковий В. М.)
Модульна контрольна робота № 1
Варіант 1
9.
Яке дієслово вжите у 1 особі
singularis, futurum I indicativi activi:
a) legĭmus;
c) legĭto;
b) legam;
d) legis.
10.
Визначте іменник ІІІ відміни,
який ужитий в ablativus pluralis:
a) animalibus;
c) agris;
b) animalis;
d) nominibus.
11.
У поданих словах поставте
наголос: questio,
unguentum,
occidentalis.
12.
Визначте основу іменника
dux, ducis, m — вождь.
13.
Напишіть форму nom. pluralis
feminini прикметника albus, a, um —
білий.
14.
Від іменникa genus, eris, n рід
утворіть форми:
dat. sg.
gen. plur.
15.
Від дієслова punio, 4 карати
утворіть форму 3 sg., praesens
indicativі passivi.
16.
Від дієслова cado, cecidi,
casum, 3 бити утворіть форму 1 sg.,
futurum I indicativі activі.
17.
Від дієслова compleo, 2
закінчувати утворіть форму 3 plur.,
іmperfectum indicativі passivі.
18.
Узгодьте
прикметник
з
поданим іменником: caeli (serenus, a,
um) — ясного неба.
19.
Перекладіть речення. Finis
coronabit opus.
20.
Перекладіть речення. Gutta
veritatis in mari verborum.

1.
У яких словах наголос
поставлений правильно:
a) percip o;
c) l bertas;
b) jocósum;
d) v co.
2.
Визначте,
які
дієслова
належать до ІІІ дієвідміни:
a) orno, avi, atum, āre;
b) erepo, psi, ptum, ĕre;
c) mitto, misi, missum, ĕre;
d) insideo, sedi, sessum, ēre.
3.
Визначте основу інфекта у
дієслова habeo, habui, habitum,
habēre мати:
a) habe-,
c) habit-,
b) habu-,
d) habeo-.
4.
Визначте рід іменника fructus,
us, m — плід:
a) чоловічий;
с) середній;
b) жіночий;
d) немає роду.
5.
Визначте,
які
іменники
належать до ІІІ відміни:
a) urbs, urbis, f — місто;
b) via, ae, f — шлях;
c) pars, partis, f — частина;
d) fructus, us, m — плід.
6.
Визначте, які прикметники
належать до І–ІІ відміни:
a) bonus, a, um — хороший;
b) facilis, e — легкий;
c) magnus, a, um — великий;
d) brevis, e — короткий.
7.
Яке дієслово вжите у 2 особі
plur., praesens indicativi activi:
a) dicĭte;
c) dicĭtis;
b) dic;
d) dicĭmus.
8.
Визначте іменник ІІ відміни,
який ужитий в accusativus singularis:
a) terram;
c) amicum;
b) terrae;
d) amicorum.
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10.
Визначте іменник ІІІ відміни,
який ужитий у dativus pluralis:
a) urbis;
c) agri;
b) ordinibus;
d) nominis.

1. У
яких
словах
наголос
поставлений правильно:
a) v nco;
c) fólium;
b) vidéo;
d) Augústus.
2. Визначте, які дієслова належать
до ІІІ дієвідміни:
a) pono, posui, positum, ĕre;
b) habeo, ui, itum, ēre;
c) punio, ivi, itum, īre;
d) gemo, ui, —, ĕre.
3. Визначте основу інфекта у
дієслова fleo, flevi, fletum, flēre –
плакати:
a) fle-,
c) flet-,
b) flev-,
d) ) flevi-.
4. Визначте рід іменника vox,
vocis, f — голос:
a) чоловічий;
с) середній;
b) жіночий;
d) немає роду.
5. Визначте,
які
іменники
належать до ІV відміни:
a) ordo, inis, m — ряд;
b) gelu, us, n — мороз;
c) pars, partis, f — частина;
d) fructus, us, m — плід.
6. Визначте, які прикметники
належать до ІІІ відміни:
a) albus, a, um — білий;
b) gracilis, e — красивий;
c) niger, a, um — чорний;
d) brevis, e — короткий.
7. Яке дієслово вжите у 2 особі
pluralis, praesens imperativi activi:
a) dicite;
c) dicitis;
b) dic;
d) dicimus.
8. Визначте іменник І відміни,
який ужитий в genetivus pluralis:
a) aquis;
c) bellorum;
b) aquarum;
d) regum.
9. Яке дієслово вжите у 3 особі
pluralis, praesens indicativi passivi:
a) legunt;
c) leguntur;
b) sciunt;
d) diceris.

11.
У поданих словах поставте
наголос: facio, ridiculum, Achilles.
12.
Визначте основу іменника
facultas, facultatis, f — можливість.
13.
Напишіть
форму
dativus
pluralis neutri прикметника albus, a,
um.
14.
Від іменникa urbs, urbis, f
місто утворіть форми:
dat. sg.
abl. plur.
15.
Від дієслова tego, texi, tectum,
3 накривати утворіть форму 2 plur.,
futurum I indicativі passivi.
16.
Від дієслова cado, cecidi,
casum, 3 бити утворіть форму 1 sg.,
imperfectum indicativі activi.
17.
Від дієслова doceo, 2 навчати
утворіть форму nominativus plur.,
participium, praesentis, activi.
18.
Узгодьте
прикметник
з
поданим іменником: ad montem
(altus, a, um) — до високої гори.
19.
Перекладіть речення.
consuetudinis magna est.

Vis

20.
Перекладіть речення. Docebas
dilphinum natare.
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10. Визначте іменник ІІ відміни,
який ужитий у genetivus pluralis:
a) animalium;
c) arborum;
b) filiorum;
d) nomina.

1. У
яких
словах
наголос
поставлений правильно:
a) punctúm;
c) del běro;
b) Graécia;
d) fr ternus.
2. Визначте, які дієслова належать
до ІІ дієвідміни:
a) narro, avi, atum, are;
b) moveo, movi, motum ēre;
c) mitto, misi, missum, ĕre;
d) insideo, sedi, sessum, ēre.
3. Визначте основу інфекта у
дієслова punio, punivi, punitum,
punire – карати:
a) pune-;
c) punit-;
b) puni-;
d) puniv-.
4. Визначте рід іменника nubilum,
i, n — хмара:
a) чоловічий;
с) середній;
b) жіночий;
d) немає роду.
5. Визначте,
які
іменники
належать до V відміни:
a) res, ei, f — справа;
b) via, ae, f — шлях;
c) facies, ei, f — обличчя;
d) fructus, us, m — плід.
6. Визначте, які прикметники
належать до І – ІІ відміни:
a) niger, a, um — чорний;
b) fallax, acis — оманливий;
c) miser, a, um — нещасний;
d) brevis, e — короткий.
7. Яке дієслово вжите у 2 особі
pluralis, futurum I indicativi activi:
a) dicentis;
c) dicētis;
b) dicebat;
d) dicimus.
8. Визначте іменник ІІI відміни,
який ужитий в dativus singularis:
a) floris;
c) hominum;
b) homini;
d) aquis.
9. Яке дієслово вжите у 2 особі
singularis, praesens imperativi activi:
a) mitto;
c) dicite;
b) legam;
d) dic.

11. У поданих словах поставте
наголос: disciplīna, existĭmo, odisse.
12. Визначте
основу
іменника
homo, hominis, m — людина.
13. Напишіть
форму
genetivus
pluralis neutri прикметника brevis, e
короткий.
14. Від іменникa nomen, inis, n ім'я
утворіть форми
abl. sg.
gen. plur.
15. Від дієслова tego, texi, tectum, 3
накривати утворіть форму 1 sg.,
futurum I indicativі activi.
16. Від дієслова cado, cecidi, casum,
3 бити утворіть форму 1 pl., praesens
indicativі activi.
17. Від дієслова doceo, 2 навчати
утворіть форму 3 рl., imperfectum
indicativi passivi.
18. Узгодьте прикметник з поданим
іменником: nautis (peritus, a, um) —
досвідченим морякам.
19. Перекладіть речення. Consuetudo
est altera natura.
20. Перекладіть речення. Disciplina
non delectabit pueros.
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9. Яке дієслово вжите у формі
nominativus singularis participium
praesentis activi:
a) ornaris;
c) dicis;
b) legens;
d) delebit.
10. Визначте іменник ІІI відміни,
який ужитий в ablativus singularis:
a) corda;
c) arborum;
b) corde;
d) dentes.

1. У
яких
словах
наголос
поставлений правильно:
a) mīcus;
c) l mĭtis;
b) pópŭlus;
d) proel um.
2. Визначте, які дієслова належать
до І дієвідміни:
a) mitto, misi, missum, ĕre;
b) luceo, luxi, —, ēre;
c) narro, avi, atum, are;
d) accuso, avi, atum, are.
3. Визначте основу інфекта у
дієслова plaudo, plausi, plausum,
plauděre – аплодувати:
a) plaude-;
c) plaud-;
b) plausi-;
d) plauder-.
4. Визначте рід іменника spes, ei, f
— надія:
a) чоловічий;
с) середній;
b) жіночий;
d) немає роду.
5. Визначте,
які
іменники
належать до І відміни:
a) lac, lactis, n — молоко;
b) vita, ae, f — життя;
c) bellum, і, n — війна;
d) agricola, ae, m — землероб.
6. Визначте, які прикметники
належать до ІІІ відміни:
a) similіs, e — схожий;
b) fallax, acis — оманливий;
c) miser, a, um — нещасний;
d) acer, acris, acre — гострий.
7. Яке дієслово вжите у 3 особі
singularis, imperfectum indicativi
activi:
a) facies;
c) ornabat;
b) dicebant;
d) dicite.
8. Визначте іменник ІІI відміни,
який ужитий в nominativus pluralis:
a) flores;
c) lactis;
b) homini;
d) legibus.

11. У поданих словах поставте
наголос: fictio, elephantus, Cicěro.
12. Визначте основу іменника
poēma, poēmatis, n — поема.
13. Напишіть форму dativus pluralis
masculini прикметника facilis, e —
легкий.
14. Від іменникa mus, muris, m
миша утворіть форми
acc. sg.
nom. plur.
15. Від дієслова tego, texi, tectum, 3
накривати утворіть форму 3 plur.,
futurum I indicativі passivi.
16. Від дієслова cado, cecidi, casum,
3 бити утворіть форму 2 pl., praesens
indicativі activi.
17. Від дієслова doceo, 2 навчати
утворіть форму 1 pl., imperfectum
indicativi passivi.
18. Узгодьте
прикметник
з
поданим іменником: lucis (serenus, a,
um) — яскравого світла.
19. Перекладіть речення. Multi
poētae de populo Romano scribebant.
20. Перекладіть речення. Aurum et
argentums et ferrum metalla sunt.
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Модульна контрольна робота 2
Варіант 1
2. Визначте основу перфекта у
дієслова jacio, jeci, jactum, ĕre —
кидати:
a) jaci-;
c) jact-;
b) jeci-;
d) jec-.
3. Визначте основу супіна у
дієслова vinco, vici, victum, ĕre —
перемагати:
a) vict-;
с) vici-;
b) vic-;
d) vinc-.
4. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту в 1 особі однини perfectum
indicativi activi:
a) agam;
c) agas;
b) egi;
d) egimus.
5. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 2 особі sg., pqpf. indicativi
passivi:
a) auctus es;
c) auget;
b) auctus eras;
d) auges.
6. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 3 особі pluralis, futurum II
indicativi passivi:
a) jacta est;
c) jacti erunt;
b) jactus eras;
d) jecit.
7. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту в genetivus sg. participium
perfecti passivi:
a) deleti;
c) deleo;
b) deletum;
d) deleto.
8. Визначте прикметники, ужиті в
gradus comparativus:
a) par;
c) altius;
b) simplex;
d) brevior.
9. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
demonstrativa:
a) ego;
c) sui;
b) hic;
d) iste.
10. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
personalia:

a) ille;
c) tu;
b) nos;
d) quis.
11. Визначте іменник IV відміни,
вжитий
у
формі
accusativus
singularis:
a) gelu;
c) fructuum;
b) fructus;
d) arcus.
12. Від займенника quis, quid —
хто, що утворіть genetivus singularis.
13. Від прикметника levis, e —
легкий утворіть найвищий ступінь
порівняння.
14. Від іменникa dies, ei, f день
утворіть форми
abl. sg.
acc. plur.
15. Від дієслова augeo, auxi, auctum,
ēre — збільшувати утворіть форму 1
pl., perfectum indicativi passivi.
16. Від дієслова teneo, ui, ntum, ēre
— тягнути утворіть форму 2 plur.,
futurum II indicativі passivi.
17. Від дієслова seligo, legi, lectum
ĕre — вибирати утворіть форму 2
sg., plusquamperfectum indicativi
activi.
18. Від дієслова reperio, peri,
partum, īre — розшукувати утворіть
форму 1 pl., perfectum indicativi
activi.
19. Узгодьте займенник з поданим
іменником: donum (hic, haec, hoc) — цей
подарунок.
20. Перекладіть речення. Cave illum
semper, qui tibi impisuit semel.
21. Перекладіть речення. Aetas
dulcissima adulescentia est.
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Варіант 2
10. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
personalia:
a) vos;
c) ego;
b) ipse;
d) quis.
11. Визначте іменник IV відміни,
вжитий у формі genetivus pluralis:
a) gelus;
c) fructuum;
b) fructui;
d) tribum.

2. Визначте основу перфекта у
дієслова ago, egi, actum, ĕre —
робити:
a) agi-;
c) eg-;
b) egi-;
d) act-.
3. Визначте основу супіна у
дієслова lego, legi, lectum, ĕre —
читати:
a) lect-;
с) leg-;
b) legi-;
d) lec-.
4. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту в 3 особі однини perfectum
indicativi passivi:
a) agat;
c) egis;
b) egit;
d) actus est.
5. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 3 особі singularis,
plusquamperfectum indicativi activi:
a) auctus est;
c) auget;
b) auxerit;
d) auxi.
6. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 1 особі pluralis, futurum II
indicativi passivi:
a) jactae sunt;
c) jacti erimus;
b) jactus eras;
d) jecimus.
7. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту в ablativus sg., participium
perfecti passivi:
a) foto,
c) foti,
b) fotum
d) foveo.
8. Визначте прикметники, вжиті в
gradus comparativus:
a) brevissimus;
c) melior;
b) longius;
d) citus.
9. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
interrogativa:
a) quis;
c) nos;
b) ille;
d) nihil.

12. Від займенника hic, haec, hoc —
цей утворіть dativus pluralis.
13. Від прикметника celer, is, e —
швидкий утворіть найвищий ступінь
порівняння.
14. Від іменникa dies, ei, f
утворіть форми
dat. sg.
abl. plur.

день

15. Від дієслова augeo, auxi, auctum,
ēre — збільшувати утворіть форму 3
pl., plusquamperfectum indicativi
passivi.
16. Від дієслова teneo, ui, ntum, ēre
— тягнути утворіть форму 1 plur.
perfectum indicativі passivi.
17. Від дієслова seligo, legi, lectum
ĕre — вибирати утворіть форму 3
sg., futurum II indicativi activi.
18. Від дієслова reperio, peri,
partum, īre — розшукувати утворіть
форму perfectum infinitivi activi.
19. Узгодьте займенник з поданим
іменником: homo (ille, a, ud) — та
людина.
20. Перекладіть речення. Facilius est
plus facere, quam idem.
21. Перекладіть
речення.
Rex
Philippus legatos ad Hannibalem misit.
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Варіант 3
a) is;
c) ego;
b) tu;
d) iste.
11. Визначте іменник V відміни,
вжитий у формі nominativus pluralis:
a) spes;
c) fructus;
b) tribum;
d) fructui.

2. Визначте основу перфекта у
дієслова augeo, auxi, auctum, ēre —
збільшувати:
a) auge-;
c) aux-;
b) aug-;
d) auxi-.
3. Визначте основу супіна у
дієслова deleo, delevi, deletum, ēre —
знищувати:
a) delev-;
с) delet-;
b) dele-;
d) deletum-.
4. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту в perfectum infinitivi activi:
a) jecimus;
c) jacis;
b) jacere;
d) jecisse.
5. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 1 особі pluralis, futurum II
indicativi passivi:
a) amati erimus; c) amati sumus;
b) amamus;
d) amati eramus.
6. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту
у
1
особі
pluralis,
plusquamperfectum indicativi passivi:
a) jactae eramus; c) jacti erimus;
b) jactus erat;
d) jecimus.
7. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у dativus pluralis, participium
perfecti passivi:
a) lectum;
c) lectae;
b) lectis;
d) legi.
8. Визначте прикметники, ужиті в
gradus comparativus:
a) facillimus;
c) major;
b) longissimus;
d) citior.
9. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
negativa:
a) nemo;
c) ipse;
b) is;
d) nihil.
10. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
demonstrativa:

12. Від займенника ego
утворіть dativus singularis.

—

я

13. Від прикметника facilis , e —
легкий утворіть найвищий ступінь
порівняння.
14. Від іменникa acus, us, f голка
утворіть форми
abl. sg.
dat. plur.
15. Від дієслова deleo, delevi,
deletum, ēre — знищувати утворіть
форму 2 pl., plusquamperfectum
indicativi passivi.
16. Від дієслова teneo, ui, ntum, ēre
— тягнути утворіть форму 1 sg.,
futurum II indicativі passivi.
17. Від дієслова libero, avi, atum, are
— звільняти утворіть форму 2 sg.,
perfectum indicativi activi.
18. Від дієслова foveo, fovi, fotum,
ēre — зігрівати утворіть форму nom.
sg. masculinum, participium perfecti
passivi.
19. Узгодьте займенник з поданим
іменником: exercitus (ipse, a, um) — саме
військо.
20. Перекладіть речення. Dixi et
animam meam levavi.
21. Перекладіть речення. In idem
flumen bis non discendimus..
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Варіант 4
a) aliquis;
c) ipse;
b) tu;
d) quisque.
10. Визначте іменник V відміни,
вжитий у формі Genetivus pluralis:
a) spes;
c) cornuum;
b) rerum;
d) rosarum.

1. Визначте основу перфекта у
дієслова scribo, psi, ptum, ĕre —
писати:
a) scrips-;
c) scrib-;
b) scripsi-;
d) scribo-.
2. Визначте основу супіна у
дієслова numero, avi, atum, are —
рахувати:
a) numerav-;
с) numerat-;
b) numera-;
d) numeratum-.
3. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту в perfectum infinitivi activi:
a) necavimus;
c) necavisse;
b) necatum;
d) necare.
4. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 3 особі pluralis, futurum II
indicativi activi:
a) muniti erimus; c) muniti sumus;
b) muniverint;
d) munivit.
5. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у 1 особі pl., plusquamperf.
indicativi activi:
a) manseramus;
c) mansi eramus;
b) mansus erat;
d) manet.
6. Визначте
дієслівну
форму,
вжиту у nom. plur., participium
perfecti passivi:
a) mansae;
c) manens;
b) maneo;
d) mansit.
7. Визначте прикметники, ужиті в
gradus comparativus:
a) felicior;
c) dulcissimus;
b) humillimus;
d) pejor.
8. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
relativa:
a) ego;
c) ipse;
b) qui;
d) nihil.
9. Визначте
займенники,
які
належать до розряду pronomina
indefinita:

11. Від займенника is, ea, id — цей
утворіть
accusativus
singularis
femininum.
12. Від прикметника dissimilis , e —
несхожий утворіть найвищий ступінь
порівняння.
13. Від іменникa motus, us, m рух
утворіть форми
gen. sg.
abl. plur.
14. Від дієслова deleo, delevi,
deletum, ēre — знищувати утворіть
форму 3 pl., plusquamperfectum
indicativi passivi.
15. Від дієслова teneo, ui, ntum, ēre
— тягнути утворіть форму 1 sg.
futurum II indicativі passivi.
16. Від дієслова libero, avi, atum, are
— звільняти утворіть форму 2 sg.
perfectum indicativi activi.
17. Від дієслова foveo, fovi, fotum,
ēre — зігрівати утворіть форму gen.
plur. masculinum participium perfecti
passivi.
18. Узгодьте займенник з поданим
іменником: ad hominem (idem,
eadem, idem) — до тієї самої
людини.
19. Перекладіть речення. Qui sine
teste dolet, vere dolet.
20. Перекладіть речення. Qui eius
nexum solverit, in tota Asia regnabit.
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ "ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ", "ПЕРЕКЛАД"
(Укладач: асист. Єрьоміна О.Ю.)
Модульна контрольна робота № 1
Варіант 1
2. Скільки
складів
у
слові
declamatio:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
3. Поставте у поданих словах
наголос: universĭtas, iustitia, beātus,
autumnus.
4. До якої відміни належить іменник
lex ,legis f:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
5. До якої дієвідміни належить
дієслово nocēre:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
6. Форма
дієслова
sciebam
перекладається:
a) я вчив;
b) ми знаємо;
c) я знатиму;
d) я знав.
7. Прийменник ad вживається з
відмінком:
a) Acc.;
b) Acc. і Abl.;
c) Abl.;
d) Nom.
8. Займенник se є:
a) зворотнім;
b)особовим;
c) вказівним;
d) присвійним.
9. Як перекладається дієслово esse в
поданому реченні: Puěri in schola
erunt.
a) був;
b) були;
c) буду;ть
d) є.
10. Перший день кожного місяця
називався:
a) нундіни;
b) нони;
c) календи;
d) іди.

11. Батько визнавав дитину:
a) вказуючи на неї рукою;
b) беручи на руки;
c) цілуючи дитину;
d) ставлячи на неї ногу.
12. Утворіть форму Acc. pl. від
іменника signum, i n.
13. Перекладіть латиною словосполуччення “справжній моряк”.
14. Перекладіть
українською
мовою. Legātus viam longam faciet.
15. Перекладіть
речення
латинською мовою. Дай мені гроші.
16. Змініть активну конструкцію на
пасивну: Троянди прикрашають
храм.
17. Від яких латинських слів
походять
нумізмат,
меморіал,
офіційний, консерви, студент.
18. Поясніть
значення
слова
“вірус”; від якого латинського воно
походить?
19. Що означає крилатий вираз
"sine macŭla et rugā"?
20. Responde Latine. Ubi vivis?
21. Доберіть похідні слова в
англійській, німецькій, французькій,
іспанській, італійській мовах від
латинських: spirāre; studium, і n.
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Варіант 2
12. Як перекладається дієслово esse
в поданому реченні. Puěri in schola
erant.
a) був;
b) були;
c) будуть;
d) є.

1. Скільки
складів
у
слові
quaestor:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
2. Поставте
наголос:
benigne,
certāmen, viŏla, diaeta.
3. До якої відміни належить
іменник astră, astrōrum, n. (pl.)
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.
4. До якої дієвідміни належить
дієслово tribuěre:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

13. Змініть активну конструкцію на
пасивну та перекладіть. Стіни
укріплюють місто.
14. П’ятий місяць у давньому
римському календарі називався:
a) Majus;
b) Quintilis;
c) Julius;
d) Piaty.
15. Римляни вели датування:
a) від заснування міста;
b) за консулами;
c) не вели;
d) від Різдва Христова.

5. Утворіть форму Dat. pl. від
іменника spatium, іi, n.
6. Перекладіть латиною словосполучення “стародавній храм”.

16. Від яких латинських слів
походять
фракція,
цитата,
феміністка, імперія, вербальний.

7. Форма
дієслова
leget
перекладається:
a) читайте;
b) він збирає;
c) він читатиме; d) ви читаєте.

17. Поясніть
значення
слова
“аннали”; від якого латинського
воно походить?

8. Перекладіть речення українською
мовою. Domĭnus servos suos non amat.

18. Що означає крилатий вираз
"sine irā et studiō"?

9. Перекладіть речення латинською
мовою. Хлопці працювали в полі.

19. Responde Latine. Quid est tibi
nomen?

10. Прийменник sine вживається
з відмінком:
a) Acc.;
b) Acc.+ Abl.;
c) Abl.;
d) N.
11. Займенник mei є:
a) зворотним;
b) особовим;
c) вказівним;
d) присвійним.

20. Доберіть похідні слова в
англійській, німецькій, французькій,
іспанській, італійській мовах від
латинських: capio, cepi, captum,
capěre; campus, і m.
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Варіант 3
1.

13. Змініть активну конструкцію на
пасивну та перекладіть. Чоловік
шукає зброю.

Скільки складів у слові poёma:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

14. Булла” – це:
a) оберіг;
b) туніка;
c) обручка; d) зброя.
15. Слово “pecunia” означає:
a) худоба;
b) пахощі;
c) гроші;
d) олія.

2. Поставте наголос у словах:
mixtio, compactus, professor, betŭla.
3. До якої відміни належить
іменник hortus, horti, m:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

16. Від яких латинських слів
походять слова: диктор, портал,
візуальний, культура, тамплієр.

4. До якої дієвідміни належить
дієслово exercēre:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

17. Поясніть
значення
слова
“популіст”; від якого латинського
воно походить?

5. Утворіть форму Gen. plur. від
іменника pecunia, ae, f.

18. Що означає крилатий вираз
"aut cum scuto, aut in scuto"?

6. Перекладіть
латиною
словосполучення “гарне місце”.

19. Responde Latine. Quid est nomen
tuae matri?

7. Форма
дієслова
capĭtis
перекладається:
a) беріть;
b) ви берете;
c) ти візьмеш; d) ви брали.

20. Доберіть похідні слова в
англійській, німецькій, французькій,
іспанській, італійській мовах від
латинських: ago, egi, actum, agěre;
cura, ae, f.

8. Перекладіть речення українською
мовою. Equus magnus
bestiam
parvam timebat.
9. Перекладіть речення латинською
мовою. У тебе гарна родина.
10. Прийменник sub вживається
з відмінком
a) Acc.;
b) Acc.+ Abl.;
c) Abl.;
d) Nom.
11. Займенник eōrum є:
a) зворотним; b) особовим;
c) вказівним; d) присвійним.
12. Як перекладається дієслово esse
в поданому реченні? Puer in scholā
erit.
a) був;
b) бути;
c) буде;
d) є.
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Варіант 4
1. Скільки
propinquāre:
a) 2;
c) 4;

складів

у

слові

12. Як перекладається дієслово esse
в поданому реченні. Puer in scholā
erat.
a) був;
b) бути;
c) буде;
d) є.

b) 3;
d) 5.

2. Поставте наголос
contraho,
medĭcus,
Augustus.

у словах:
auspicium,

13. Змініть активну конструкцію на
пасивну та перекладіть: Вчитель
читає книжку.

3. До якої відміни належить іменник
spes, spei, f:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

14. Слово “stipendium” у Римі
означало:
a) орендну плату;
b) солдатську платню;
c) учнівську платню;
d) учительську платню.

4. До якої дієвідміни належить
дієслово credĕre:
a) 2;
b) 3;
c) 4;
d) 5.

15. Які заняття у Римі вважалися
непрестижними:
a) танці;
b) риторика;
c) торгівля;
d) політика.

5. Утворіть форму Acc. sg. іменника
culpa, ae, f.
6. Перекладіть латиною словосполучення “велике число”.
7. Форма дієслова habē перекладається:
a) мати;
b) живи;
c) май;
d) я маю.

16. Від яких латинських слів
походять українські: ректор, фініш,
статут, локальний, пеня.
17.
Поясніть
значення
“консерватор”;
від
латинського воно походить?

8. Перекладіть речення українською
мовою. Minister domĭnae serviet.
9. Перекладіть речення латинською
мовою. Нещасний моряк відчував
провину.
10. Прийменник
з відмінком:
a) Acc.;
c) Abl.;

слова
якого

18. Що означає крилатий вираз
"lupus in fabulā"?

e(ex) вживається

19. Responde Latine. Amasne patriam?

b) Acc.+ Abl.;
d) Nom.

20. Доберіть похідні слова в
англійській, німецькій, французькій,
іспанській, італійській мовах від
латинських: valeo, valui, valitum,
valēre; domĭna, ae, f.

11. Займенник nos є:
a) зворотним; b) особовим;
c) вказівним;
d) присвійним.
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Модульна контрольна робота № 2

Варіант 1
a) був;
b) бути;
c) були;
d) будуть.
13. Утворіть part. fut. act
від
дієслова rumpo, rupi, ruptum, rumpěre
3 рвати і перекладіть.
14. Будинки в Римі мали такі назви:
а) villa;
b) domus;
c) insŭla;
d) vestibŭlum.
15. “Aquaeductus” – це:
a) каналізація; b) водогін;
c) водовідвід; d) озеро.
16. Від яких латинських слів
походять українські: інтервенція,
новела, мануфактура, конкуренція,
епістолярний.
17.
Поясніть
значення
слова
“геноцид”; від яких латинських воно
походить?
18. Що означає крилатий вираз: "de
gustĭbus non est disputandum"?
19.. Доберіть похідні слова (з
перекладом)
в
англійській,
німецькій, французькій, іспанській,
італійській мовах від латинських:
cado, cecidi, casum, caděre (падати);
opus, opěris, n.
20. Перекладіть текст.
De militĭbus Romanōrum
Magnus erat numerus militum
Romanōrum. Milĭtes Romāni aut
pedĭtes aut equĭtes erant. Armă eōrum
varia erant. Terrā marique copiae
hostium
a
militĭbus
Romānis
superabantur. Clades Romanōrum rarae
erant. Nam magnus numěrus civium
Romanōrum in armis erat. Multi
milĭtes in classe militabant. Omnes
naves Romanōrum et per Tiběrim, et
trans mariă currebant.

1. Утворіть nom. sg. від слів: lege,
artium, flumĭna, veritatĭbus, pastōrem.
2. До якої групи III-ої відміни
належить іменник pater, patris, m.
a) голосної;
b) мішаної
c) приголосної;
d) не належить до ІІІ відміни.
3.
Вставте
замість
пропуску
правильну
відмінкову
форму
іменника. _________ servire debēmus.
a) leges;
b) legem;
c) legibus; d) lege.
4. Форма іменника spei перекладається:
a) без надії;
b) надії;
c) надією;
d) з надією.
5. Утворіть форму 3 особи sg.
pqpf. ind. act. від дієслова veto, vetui,
vetivi, vetāre.
6. Перекладіть латиною словосполучення “солодкий плід”.
7. Форма дієслова
cuсurĭmus
перекладається:
a) ми кукурікали;
b) ти побіг;
c) ми біжимо;
d) ми побігли.
8. Перекладіть речення українською
мовою. Regis filiă atque unus e filiis
capti sunt.
9. Перекладіть речення латинською
мовою. Цицерон прочитав листи
друзям.
10. Прикметник facillĭmus перекладається:
a) працьовитий;
b) легше;
c) найлегший;
d) найлегша.
11. Римська цифра C
означає
а) п’ятсот; b) тисяча;
c) сто;
d) п’ятьдесят.
12. Як перекладається дієслово esse
у
поданому
реченні.
Mores
crudelissĭmi fuěrant.
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Варіант 2
13. Утворіть
рart. praes. act. від
дієслова jacio, jeci, jactum, jacěre 3
кидати і перекладіть.
14. У Колізеї відбувалися:
а) бої гладіаторів;
b) кінні перегони;
c) змагання декламаторів;
d) змагання атлетів.
15. “Senatus consultum” означає:
a) народні збори;
b) збори сенаторів;
c) постанова сенату;
d) рішення сенату.
16. Від яких латинських слів
походять
українські:
абориген,
постпозитивний,
президент,
коректор, аеронавт.
17.
Поясніть
значення
слова
“корупція”; від якого латинського
воно походить?
18. Що означає крилатий вираз "quod
licet Jovi, non licet bovi"?
19.. Доберіть похідні слова (з
перекладом)
в
англійській,
німецькій, французькій, іспанській,
італійській мовах від латинських: eo,
ii, itum, ire (йти); pars, partis, f.

1. Утворіть nom. sg. від слів: honōris,
montĭbus, mariă, arbōrum, carmĭni.
2. До якої групи ІІІ-ої відміни
належить іменник arx, arcis, f.
a) голосної;
b) мішаної;
c) приголосної;
d) не належить до ІІІ відміни.
3.
Вставте
замість
пропуску
правильну
відмінкову
форму
іменника. Caesaris ________ oppidum
capiunt.
a) milĭtes;
b) militĭbus;
c) miles;
d) milĭtum.
4.
Форма
іменника
manuum
перекладається:
a) без рук;
b) рукою;
c) руки;
d) рук.
5. Утворіть форму 1 особи pl. рf. ind.
pass. від дієслова venio, veni, ventum,
venīre.
6. Перекладіть латиною словосполучення “складна річ”.
7. Форма дієслова fraсtа erunt
перекладається:
a) бути розбитим;
b) вони будуть розбиті;
c) вони були розбиті;
d) вона була розбита.
8. Перекладіть речення українською
мовою. Troia a Graecis deleta est.
9. Перекладіть речення латинською
мовою. Ромул і Рем заснували місто.
10. Прикметник tenerrĭmum перекладається:
a) голосніше;
b) найніжніше;
c) найголосніший; d) найніжніший.
11. Римська цифра
M
означає
а) п’ятсот;
b) тисяча;
c) мільйон;
d) п’ятдесят.
12. Як перекладається дієслово esse в
поданому реченні. Helvetii a Caesare
victi sunt.
a) був;
b) були;
c) буде;
d) є.

20. Перекладіть текст.
De servis Romanōrum
Misěra et labōrum plena erat servōrum
vita in civitāte Romāna, nam neque jus
ullum iis erat, neque leges domĭnos
eōrum ab injuria et maleficio
prohibebant. Itaque domĭni servos
instrumentă vocaliă nominabant et vitae
necisque potestātem in eos habebant.
Crudelitāte dominōrum adducti, servi
pro libertāte sua pugnabant. Multa
nomină servōrum ducum clarōrum
nobis nota sunt, praecipue Spartăci
nomen.
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Варіант 3
13. Утворіть рart. pf. pass. від
дієслова
censeo,
censui,
censum,сensēre
2
(оцінювати),
перекладіть утворену форму.
14. Катакомби” – це:
а) крематорій;
b) в’язниця для боржників;
c) кладовище для християн;
d) лазні.
15. З якою богинею пов’язане
виникнення слова “монета”:
a) Юнона;
b) Венера;
c) Мінерва;
d) __________.
16. Від яких латинських слів
походять
українські:
конспект,
реакція,
телевізор,
ініціали,
фамільярний.
17.
Поясніть
значення
слова
“протекція”; від якого латинського
воно походить?
18. Що означає крилатий вираз:
"рanem et circenses"?
19. Доберіть слова (з перекладом) в
англійській, німецькій, французькій,
іспанській, італійській мовах, які
походять від латинських: voco,
vocavi, vocatum, vocāre кликати;
porta, ae, f ворота.
20. Перекладіть текст.
De familiā Romanā
De familiā Romanā ex libris
virōrum
Romanōrum
doctōrum
scimus. Primum locum in eā vir
obtinebat. Sed in familiā Romanā non
solum domĭnus et domĭna, filii
filiaeque ipsōrum, sed etiam servi erant.
Servōrum officiă variă erant : alii
eōrum agros in latifundiis colebant, alii
domi ministrabant, alii ferrum, aurum
argentumque
formabant.
Multi
servōrum, praecipue Graeci, viri docti
erant; ei erant scribae, medici et
magistri liberōrum.

1. Утворіть
Nom. sg. від слів:
tempŏra , ratiōnem, menti, finium,
capitĭbus.
2. До якої групи 3 відміни
належить іменник panis, panis, m:
a) голосної;
b) мішаної;
c) приголосної;
d) не належить до ІІІ відміни.
3. Оберіть іменник у відповідному
відмінку до речення. Veritas _______
filia.
a) tempŏra;
b) tempŏris;
c) tempŏre;
d) tempus.
4. Граматична форма іменника
rebus перекладається:
a) річ;
b) державою;
c) речами;
d) державі.
5. Утворіть форму 1 особи sg. в
часі fut. II. act. дієслова tego, texi,
tectum, tegěre.
6. Перекладіть латиною словосполучення “коротка весна”.
7. Форма дієслова genuěrint перекладається:
a) вони народжують;
b) вони народили;
c) вона народила;
d) вони раніше народять.
8. Перекладіть подане речення. Si
quaesivěris, invenies.
9. Перекладіть речення з української
на латинську. Рим не буде зруйнований варварами.
10. Прикметник pejor перекладається:
a) найгірший;
b) поганий;
c) найгірша;
d) гірший.
11. Римська цифра M
означає
a) п’ятсот;
b) тисяча;
c) мільйон;
d) п’ятдесят.
12. Як перекладається дієслово esse в
поданому реченні. Cicero orator
clarus fuit.
a) був;
b) бути;
c) буде;
d) є.
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Варіант 4
a) був;
b) бути;
c) буде;
d) є.
13. Утворіть part. pf. pass. від
дієслова tango, tetigi, tactum, tangěre
3 торкатися, перекладіть утворену
форму.
14. Гра “caput-navis” у нас називається:
а) морський бій; b) орел-решка;
c) шахи;
d) доміно.
15. “Форум” – це:
a) ринок;
b) площа;
c) будинок сенатa; d) храм.
16. Від яких латинських слів
походять
українські:
апеляція,
навігація, експонат, перспектива,
пацифіст.
17.
Поясніть
значення
слова
“асиміляція”; від якого латинського
воно походить?
18. Що означає крилатий вираз
"sapienti sat"?
19.. Доберіть слова (з перекладом) в
англійській, німецькій, французькій,
іспанській, італійській мовах, які
походять від латинських: verto, verti,
versum, vertěre обертати; corpus,
corporis, n тіло.
20. Перекладіть текст.
De animalĭbus
Sunt multă generă animalium.
Animaliă vivunt et in terrā, et in aquā,
et in aerě.Animalium marinōrum
maxĭmus est cetus, delphinus –
velocissĭmus. In regionĭbus Asiae et
Afrĭcae terrā marique rară exemplariă
animalium habitant. Variae sunt formae
et voces animalium, diversae facultātes
eōrum. Homo quoque anĭmal est, sed
anĭmal
sociāle.Ratiōně,
linguā
menteque cetěră animaliă ab homĭne
superantur.

1. Утворіть nom. sg. від слів:
crimĭnum, urbĭbus, foeděris, animaliă,
pedem.
2. До якої групи 3 відміни належить
іменник rete, retis, n:
a) голосної;
b) мішаної
c) приголосної;
d) не належить до ІІІ відміни.
3. Вставте іменник у відповідному
відмінку у реченні. Mores________
diversi sunt.
a) homo;
b) homines;
c) hominem;
d) hominum.
4. Форма іменника genuă перекладається:
a) коліна;
b) коліно;
c) на колінах; d) колінам.
5. Утворіть форму 3 особи plur.
pf. ind. pass. дієслова pello, pepuli,
pulsum, pellěre.
6. Перекладіть латиною словосполучення “корисне знання”.
7. Форма дієслова struсta est
перекладається:
a) вона збудована;
b) він збудований;
c) вона збудувала;
d) вона буде збудована.
8. Перекладіть речення. Fortĭbus viris
est data fortuna.
9. Перекладіть речення латинською
мовою. Римляни назвали Октавіана
принцепсом.
10. Прикметник optimus перекладається:
a) кращий; b)найкращий;
c) більший; d) найбільший.
11. Римська цифра D
означає:
а) п’ятсот;
b) тисяча;
c) сто;
d) п’ятдесят.
12. Як перекладається дієслово esse
в поданому реченні. Omne initium
difficĭle fuěrit.
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МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
"УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА, ФОЛЬКЛОРИСТИКА,
ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ, РОСІЙСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА,
СЛОВ'ЯНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ" (Укладач: асист. Скрастінш І.Ю.)
Модульна контрольна робота № 1
Варіант 1
1. Грецьким запозиченням є слово:
a) terra;
c) lingua;
b) lyra;
d) aqua.
2. Буквосполучення ph читається як:
a) [п];
c) [х];
b) [ф];
d) [p].
3. Склад довгий:
a) перед двома приголосними;
b) перед голосним;
c) після приголосного;
d) після голосного.
4. Наголос у слові libertas стоїть на:
a) першому; c) третьому;
b) другому; d) четвертому складі.
5. Рід іменника poёta, ae, m поет:
a) жіночий;
c) середній;
b) чоловічий;
d) відсутній.
6. Основа прикметника liber, libera,
liberum:
a) libera-;
c) liber-;
b) libr-;
d) lib-.
7. Іменник puer, eri, m належить до:
a) першої;
c) третьої;
b) другої;
d) четвертої
відміни.
8. Дієслово tradĕre належить до
дієвідміни:
a) першої;
c) третьої;
b) другої;
d) четвертої.
9. Oсновa інфінітива дієслова tenēre:
a) tene-;
c) tener-;
b) ten-;
d) tenere-.
10. Утворіть форму acc. рlur. від
іменника magister, tri, m вчитель.
11. Від іменника terra, ае, f — земля
утворіть форми:
Dat. sg.
Acc. plur.
12. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse у praes. ind.:

sg.

1.
plur. 1. sumus
2. es
2.
3.
3. sunt
13. Утворіть форму 2 sg. imper.
praes. від дієслова credĕre.
14. Перекладіть граматичну форму
дієслова laudabitur.
15. Допишіть відсутні форми дієслова parare у praes. ind. pass.:
sg. 1.
plur. 1. paramur
2. pararis
2.
3.
3. parantur
16. Допишіть відсутні форми
дієслова movēre у impf. ind. act.:
sg. 1. movebam
plur. 1.
2.
2. movebatis
3. movebat
3.
17. Допишіть відсутні форми дієслова munire у fut. I ind. pass.:
sg. 1. muniar
plur. 1.
2.
2. muniemini
3. munietur
3.
18. Утворіть словосполучення і поставте його у форму gen. sg.: is, ea, id
цей, liber, bri, m книга, antiquus, a,
um давній.
19. Перетворіть активну конструктцію на пасивну. Agricola agrum arat.
(agricola, ae, m землероб; ager, gri m
поле; arare орати).
20. Перекладіть речення. Patriam
semper amabimus, pro patria semper
pugnabimus.
(рatria, ae, f – батьківщина, semper –
завжди, amare – любити, pro (abl.) –
за, pugnare – боротися).
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Варіант № 2

1. У якому слові є диграф:
a) poena;
c) theatrum;
b) lex;
d) Europa.
2. Буквосполука ch читається як:
a) [ч];
c) [к];
b) [х];
d) [ц].
3.Склад короткий:
a) перед двома приголосними;
b) перед голосним;
c) якщо він містить диграф;
d) після голосного.
4. Наголос у слові senectus стоїть на:
a) першому;
c) третьому;
b) другому;
d) четвертому
складі.
5. Рід іменника quercus, і, f дуб:
a) жіночий;
b) чоловічий
c) середній.
6. Основа прикметника niger, nigra,
nigrum:
a) niger-;
c) nig-;
b) nigr-;
d) nigra-.
7. До якої відміни належить іменник
Kalendae, arum, f:
a) перша;
c) третя;
b) друга;
d) четверта.
8. Дієслово haurire належить до
дієвідміни:
a) першої;
c) третьої;
b) другої;
d) четвертої.
9. Oсновa інфінітива дієслова finire:
a) fini-;
c) finir-;
b) fin-;
d) finire-.
10. Утворіть форму gen. plur. від
іменника porta, ae, f .
11. Утворіть форми dat. sg. i gen.
plur. від іменника campus, і, m поле.
12. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse в imperfectum
indicativi:
sg. 1.eram
plur. 1.
2.
2. eratis
3. erat
3.

13. Визначте правильну форму 2 sg.
imper. praes. дієслова sedēre:
a) sed;
b) sede;
c) sedete.
14. Який варіант перекладу форми
mutabamini
дієслова
mutare
змінювати правильний:
a) ви будете змінювати;
b) ти змінив;
c) вас змінювали.
15. Допишіть відсутні форми дієслова docēre у praes. ind. act.:
sg. 1.
plur. 1. docemus
2. doces
2.
3.
3. docent
16. Допишіть відсутні форми дієслова dicĕre у impf. ind. pass.:
sg. 1. dicebar
plur. 1.
2.
2. dicebamini
3. dicebatur
3.
17. Допишіть відсутні форми дієслова liberare у fut. I ind. act.:
sg. 1.
plur. 1. liberabimus
2. liberabis
2.
3.
3. liberabunt
18. Утворіть словосполучення і
поставте його у форму gen. sg.:
neuter, tra, trum жодний; oppidum, і,
n містечко; parvus, a, um маленький.
19. Перетворіть активну конструктцію на пасивну. Herbae terram
vestiunt.
(herba, ae, f трава; terra, ae, f земля;
vestire вкривати).
20. Перекладіть речення. Tantum
scimus, quantum memoria tenemus.
(tantum – стільки, scire – знати,
quantum – скільки, memoria –
пам’ять, tenere – тримати).
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Варіант № 3
13. Визначте правильну форму 2 sg.
imper. praes. дієслова sentire:
a) sentite; b) senti; c) sentir.

1. У якому слові є дифтонг:
a) argumentum;
c) aurum;
b) pax;
d) quorum.
2. Буквосполучення th читається як:
a) [т];
c) [х];
b) [з];
d) [c].
3. У слові quantitas:
a) один;
c) три;
b) два;
d) чотири склади.
4. Наголос у слові praesentia стоїть на:
a) першому; c) третьому;
b) другому; d) четвертому складі.
5. Рід іменника ager, gri, n поле:
a) жіночий;
b) чоловічий;
c) середній.
6. Основа присвійного займенника
noster, nostra, nostrum:
a) nostr-;
c) nost-;
b) noster-;
d) nostra-.
7. До якої відміни належить іменник
equus, i, m:
a) перша;
c) третя;
b) друга;
d) четверта.
8. Дієслово vendĕre належить до
дієвідміни:
a) першої;
c) третьої;
b) другої;
d) четвертої.
9. Oсновa інфінітива дієслова cogitare:
a) cogitar-;
c) cogit-;
b) cogita-;
d) cog-.
10. Іменник liber, bri, m книга у voc.
sg. має форму:
a) libr;
b) libre;
c) liber;
d) libri.

14. Який варіант перекладу форми
tenebimus дієслова tenēre тримати
правильний:
a) ти триматимеш;
b) ви тримали;
c) ми триматимемо.
15. Допишіть відсутні форми дієслова sanare у praes. ind. pass.:
sg. 1.
plur. 1. sanamur
2. sanaris
2.
3.
3. sanantur
16. Допишіть відсутні форми
дієслова valere у imperfectum
indicativi activi:
sg. 1. valebam plur. 1.
2.
2. valebatis
3. valebat
3.
17. Допишіть відсутні форми дієслова scire у fut. I ind. pass.:
sg. 1.
plur. 1. sciemur
2. scieris
2.
3.
3. scientur
18. Утворіть словосполучення і
поставте його у форму gen. sg.:
nullus, a, um жодний; femina, ae, f
жінка; Romanus, a, um римський.
19. Перетворіть активну конструкцію
на пасивну. Muri oppidum muniunt.
(murus, i, m стіна, oppidum, i, n
містечко, munire укріплювати).

11. Утворіть форми dat. sg. i gen.
plur. від іменника filia, ae, f.

20. Перекладіть речення. Barba non
facit philiosophum.

12. Допишіть відсутні форми дієслова sum, fui, esse у fut. I ind.:
sg. 1. ero
plur. 1.
2.
2. eritis
3. erit
3.

(barba, ae, f – борода, non – не, facere –
робити, philosophus, i, m – філософ).
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Варіант № 4
1. Грецьким запозиченням є слово:
a) aqua;
c) status;
b) charta;
d) lectio.
2. Буквосполучення rh читається як:
a) [р];
c) [рх];
b) [х];
d) [ф].
3. Наголошеним не може бути:
a) перший; c) третій;
b) другий; d) четвертий склад.
4. Наголос у слові argumentum стоїть на:
a) першому; c) третьому;
b) другому; d) четвертому складі.
5. Рід іменника bellum, i, n війна:
a) жіночий;
c) середній.
b) чоловічий;
6. Основа прикметника pulcher,
pulchra, pulchrum:
a) pulch-;
c) pulchr-;
b) pulcher-;
d) pul-.
7. До якої відміни належить іменник
arma, orum, n:
a) перша;
c) третя;
b) друга;
d) четверта.
8. Дієслово clamare належить до
дієвідміни:
a) першої; c) третьої;
b) другої; d) четвертої.
9. Oсновa інфінітива дієслова tacēre:
a) tac-;
c) tacer-;
b) tace-;
d) tacere-.
10. Іменник donum, i, n подарунок у
nom. plur. має форму:
a) dona;
c) donis;
b) doni;
d) donae.

13. Визначте правильну форму 2 sg.
imper. praes. дієслова ornare:
a) ornat;

b) ornate;

c) orna.

14. Який варіант перекладу форми
delebantur дієслова delere руйнувати
правильний:
a) вони руйнували;
b) їх руйнуватимуть;
c) їх руйнували.
15. Допишіть відсутні форми
дієслова crescere у praes. ind. act.:
sg. 1. cresco
plur. 1.
2.
2. crescitis
3. crescit
3.
16. Допишіть відсутні форми
дієслова delēre у impf. ind. pass.:
sg. 1.
plur. 1. delebamur
2. derlebaris
2.
3.
3. delebantur
17. Допишіть відсутні форми
дієслова militare у futurum I indicativi
activi:
sg. 1. militabo
plur. 1.
2.
2. militabitis
3. militabit
3.
18. Утворіть словосполучення і
поставте його у форму gen. sg.: is, ea,
id цей; edictum, i, n едикт; noster, tra,
trum наш.
19. Перетворіть активну конструкцію на пасивну. Stellae terram
illustrant.
(stella, ae, f зірка, terra, ae, f земля,
illustrare освітлювати).

11. Утворіть форми acc. sg. i abl.
plur. від іменника servus, i, m раб.

20. Перекладіть речення. Verum
amicum pecunia non parabis.
(verus, a, um – справжній; amicus, i,
m – друг; pecunia, ae, f – гроші; non –
не; parare – купувати).

12. Допишіть відсутні форми
дієслова sum, fui, esse у praes. ind.:
sg. 1.
plur. 1. sumus
2. es
2.
3.
3. sunt
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Модульна контрольна робота № 2
Варіант № 1
1. Perfectum – це:
a) минулий час недоконаного виду;
b) минулий час доконаного виду;
c) давноминулий час;
d) майбутній час.
2. Іменник veritas, atis, f належить до:
a) голосної;
b) приголосної;
c) мішаної групи.
3. До голосної групи іменників 3-ої
відміни належать іменники:
a) чоловічого; b) жіночого;
c) середнього роду.
d) чоловічого та середнього родів.
4. Основа іменника gens, ntis, f:
a) gen-;
b) gens-;
c) gent-;
d) genti-.
5. Основа перфекта дієслова trado,
didi, ditum, ěre:
a) trad-;
b) tradid-;
c) tradit-;
d) trader-.
6. Основа супіна дієслова orno, avi,
atum, are:
a) orna-;
b) ornav-;
c) ornat-;
d) ornar-.
7. Прикметник felix, icis:
a) одного закінчення;
b) двох закінчень;
c) трьох закінчень.
8. Іменник spes, ei, f належить до:
a) ІІІ відміни;
c) V відміни;
b) IV відміни;
d) II відміни.
9. Пасивний стан часів системи
перфекта утворюється за допомогою:
a) part. praes. act.; b) part. pf. pass.;
c) part. fut. act.; d) суфікса -eri-.
10. До IV відміни належать іменники
із закінченнями nom. sg.:
а) -us, -er;
b) -us, -u;
c) -es, -a;
d) -er, -u.

11. Визначте основу іменника orator,
oris, m.
12. Утворіть форму gr. compar. від
прикметника tener, era, erum ніжний.
13.
Утворіть
форму
gradus
superlativus від прикметника latus, a,
um широкий.
14. Запишіть арабськими цифрами:
MDCXIX.
15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього родів
participium perfecti passivi від
дієслова dico, xi, ctum, ĕre говорити.
Перекладіть українською мовою.
16. Допишіть відсутні форми у
парадигмі perfectum indicativi activi
дієслова habeo, ui, itum, ēre мати.
sg. 1. habui
plur. 1.
2.
2. habuistis
3. habuit
3.
17. Визначте граматичну форму
дієслова invito, avi, atum, 1
запрошувати: invitatae erant.
18. Утворіть словосполучення: genus,
eris, n рід; humanus, a, um людський.
19. Утворіть форми 2 sg., 1 plur., 2
plur. futurum II indicativi passivi від
дієслова expugno, avi, atum, 1
завойовувати.
20. Перекладіть речення: Mater
omnium bonarum artium sapientia est.
(mater, tris, f мати; omnis, e весь;
bonus, a, um хороший; ars, rtis, f
мистецтво; sapientia, ae, f мудрість;
esse бути).
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Варіант № 2
а) -us;
b) -ei;
c) -u;
d) -ae.
11. Визначте основу іменника vulnus,
eris, n.
12.
Утворіть
форму
gradus
comparativus від прикметника acer,
cris, cre гострий.
13.
Утворіть
форму
gradus
superlativus від прикметника аltus, a,
um високий.
14. Запишіть арабськими цифрами:
MDCCXXVIII.
15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього родів part. рf.
pass. від дієслова vinco, vici, victum,
ĕre перемагати.
Перекладіть українською мовою.
16. Допишіть відсутні форми у
парадигмі
plusquamperfectum
indicativi activi дієслова muto, avi
atum, are змінювати.
sg. 1. mutaveram plur. 1.
2.
2. mutaveratis
3. mutaverat
3.
17. Визначте граматичну форму
дієслова laudo, avi, atum, 1 хвалити:
laudatus erat.
18. Утворіть словосполучення: dolor,
oris, m біль; ingens, ntis величезний.
19. Утворіть форми 2 sg., 1 plur.,
2 plur. perfectum indicativi passivi від
дієслова numero, avi, atum, 1
рахувати.
20. Перекладіть речення. Labor et
patientia omnia vincunt.
(labor, oris, m праця; patientia, ae, f
терпіння; omnis, e весь; vinco, vici,
victum, 3 перемагати).

1. Plusquamperfectum – це:
a) минулий час недоконаного виду;
b) минулий час доконаного виду;
c) давноминулий час;
d) майбутній час.
2. Іменник plebs, bis, f належить до:
a) голосної;
b) приголосної;
c) мішаної групи.
3. До приголосної групи III-ої
відміни належать іменники:
a) чоловічого та жіночого;
b) тільки середнього;
c) усіх родів;
d) середнього та чоловічого родів.
4. Основа іменника animal, alis, n:
a) anim-;
c) animal-;
b) anima-;
d) ani-.
5. Основа перфекта дієслова taceo,
ui, itum, ēre:
a) tac-;
b) tacu-;
c) tace-;
d) tacer-.
6. Основа супіна дієслова vendo, didi,
ditum, ěre:
a) vend-;
c) vendit-;
b) vendid-;
d) vender-.
7. Прикметник fortis, e:
a) одного;
b) двох;
c) трьох закінчень.
8. Іменник manus, us, f належить до:
a) третьої;
c) п’ятої;
b) четвертої; d) другої відміни.
9. Пасивний стан часів системи
перфекта утворюється з допомогою:
a) форм дієслова esse в часах
системи інфекта;
b) форм дієслова esse в часах
системи перфекта;
c) cуфіксів -ba- та -еbа-;
d) participium praesentis activi.
10. До четвертої відміни належать
іменники із закінченнями gen. sg.:
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Варіант № 3
11. Визначте основу іменника litus,
oris, n.
12.
Утворіть
форму
gradus
comparativus від прикметника niger,
gra, grum чорний.
13.
Утворіть
форму
gradus
superlativus від прикметника felix, icis
широкий.
14. Запишіть арабськими цифрами:
MCCLXIV.
15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього родів
participium
perfecti
passivi
від
дієслова sano, avi, atum, 1 лікувати.
Перекладіть українською мовою.
16. Допишіть відсутні форми у
парадигмі fut. II ind. act. від дієслова
migro, avi, atum, 1 переходити:
sg. 1. migravero plur. 1.
2.
2. migraveritis
3. migraverit
3.
17. Визначте граматичну форму
дієслова
munio,
ivi,
itum,
4
запрошувати: munitus erit.
18.
Утворіть
словосполучення:
exercitus, us, m військо; Romanus, a,
um римський.
19. Утворіть форми 2 sg., 1 plur., 2
plur. pf. іnd. pass. дієслова duco, xi,
ctum, 3.
20. Перекладіть речення. Concordia
parvae res crescunt, discordia vel
maximae delentur.
(сoncordia, ae, f згода; parvus, a, um
малий; res, ei, f справа; crescĕre
рости; vel або; maximus, a, um
найбільший; delēre руйнувати).

1. Futurum II – це:
a) майбутній час недоконаного виду;
b) минулий час доконаного виду;
c) давноминулий час;
d) майбутній час доконаного виду.
2. Іменник dens, ntis, m належить до:
a) голосної;
b) приголосної;
c) мішаної групи.
3. До мішаної групи III-ої відміни
належать іменники:
a) чоловічого роду;
b) чоловічого та жіночого родів;
c) середнього роду;
d) жіночого та середнього родів.
4. Основа іменника exemplar, aris, n:
a) exemp-;
b) exempl-;
c) exemplar-; d) exempla-.
5. Основа перфекта дієслова lego, xi,
ctum, 3:
a) leg-;
b) lex-;
c) lect-;
d) leger-.
6. Основа супіна дієслова sentio, ivi,
itum, ire:
a) senti-;
b) sentit-;
c) sentiv-;
d) sent-.
7. Прикметник par, is:
a) одного;
b) двох;
c) трьох закінчень.
8. Іменник gelu, us, n належить до:
a) третьої;
b) другої;
c) четвертої;
d) п’ятої відміни.
9.
Participium
perfecti
passivi
утворюється з допомогою:
а) основи перфекта;
b) основи супіна;
c) основи інфекта;
d) основи інфінітива.
10. До V відміни належать іменники
із закінченнями nom. sg.:
а) -us;
b) -ei;
c) -es;
d) -u.
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Варіант № 4
а) -es;
c) -ei;
b) -us;
d) -ae.
11. Визначте основу іменника orator,
oris, m.
12.
Утворіть
форму
gradus
comparativus від прикметника similis,
e подібний.
13.
Утворіть
форму
gradus
superlativus від прикметника sapiens,
ntis розумний.
14. Запишіть арабськими цифрами:
MXCVIII.
15. Утворіть форми чоловічого,
жіночого та середнього родів part. pf.
рass. для дієслова transporto, avi,
atum, 1 перевозити. Перекладіть
українською мовою.
16. Допишіть відсутні форми у
парадигмі pf. іnd. act. дієслова dono,
avi, atum, 1 дарувати:
sg. 1. donavi
plur. 1.
2.
2. donavistis
3. donavit
3.
17. Визначте граматичну форму
дієслова doceo, cui, ctum, ēre
запрошувати: doctae eritis.
18. Утворіть словосполучення: urbs,
rbis, f місто, antiquus, a, um давній.
19. Утворіть форми 2 sg., 1 plur.,
2 plur. fut. II ind. pass. дієслова
moveo, movi, motum, 2 рухати.
20. Перекладіть речення. Vera
ornamenta matronarum pudicitia, non
vestes.
(verus, a, um справжній; ornamentum,
і, n прикраса; matrona, ae, f матрона
(заміжня жінка); pudicitia, ae, f
соромливість; non не; vestis, is, f
одяг).

1. Participium perfecti passivi – це:
a) минулий час недоконанаого виду;
b) давноминулий час;
c) дієприкметник минулого часу
пасивного стану;
d) дієприкметник теперішнього часу
активного стану.
2. Іменник moderatio, onis, f належить
до:
a) голосної;
b) приголосної;
c) мішаної групи;
3. До IV-ої відміни належать іменники:
a) чоловічого;
b) жіночого;
c) чоловічого та середнього роду;
d) усіх родів.
4. Основа іменника gens, ntis, f:
a) gen-;
b) gens-;
c) gent-;
d) genti-.
5. Основа перфекта дієслова trado,
didi, ditum, ĕre:
a) trad-;
b) tradid-;
c) tradit-;
d) trader-.
6. Основа супіна дієслова orno, avi,
atum, are:
a) orna-;
b) ornav-;
c) ornat-;
d) ornar-.
7. Прикметник dives, itis:
a) одного;
b) двох;
c) трьох закінчень.
8. Іменник spes, ei, f належить до:
a) першої;
b) третьої;
c) четвертої;
d) п’ятої відміни.
9. Активний стан часів системи
пеpфекта утворюється з допомогою:
a) participium praesentis activi;
b) participium perfecti passivi;
c) participium futuri activi;
d) основи перфекта.
10. До V відміни належать іменники
із закінченнями genetivus singularis:
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Навчальне видання

Бойко Наталя Василівна
Єрьоміна Олена Юріївна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Лефтерова Ольга Миколаївна
Лучанин Сергій Мирославович
Миронова Валентина Миколаївна
Михайлова Олена Григорівна
Ничаюк Світлана Петрівна
Скрастінш Іванна Юріївна
Шадчина Анна Сергіївна
Шовковий В’ячеслав Миколайович

Тестові завдання для модульного контролю з класичних мов для
студентів І-их курсів
Навчальний посібник
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