ЛЕКСИЧНИЙ МІНІМУМ
(класики, 2007-2008 н. р.)
Лексичний мінімум № 1
1.

 – вести

12.

 – добре

2.

 – завжди

13.

 – говорити

3.

 – слухати

14.

 – розв’язувати, звільняти

4.

 – йти

15.

 – вчитися

5.

 – йти

16.

 – тепер

6.

 – пізнавати

17.

() – не

7.

 – писати

18.

 – виховувати

8.

 – хотіти

19.

 – старанно

9.

 – добре

20.

 – тікати

10.

 – мати

21.

 – вітати, радіти

11.

 – погано
Лексичний мінімум № 2

22.

 – любов

33.

 – дивуватися

23.

 – причина

34.

 – битва

24.

 – істина

35.

 – хмара

25.

 – доброчесність

36.

 – перемога

26.

 – влада; початок

37.

  – житло

27.

 – бажання

38.

 – скеля

28.

 – напис

39.

 – мудрість

29.

 – справедливість

40.

 – військо

30.

 – мир

41.

 – шана

31.

  – життя

42.

 – дружба

32.

 – день

43.

 – душа

Лексичний мінімум № 3
44.

 – площа

51.

  – учень

45.

– сестра

52.

 – юнак

46.

– язик; мова

53.

 – поет

47.

 – слава

54.

 – громадянин

48.

 – море

55.

  – пророк

49.

 – стіл

50.

 – країна

Лексичний мінімум №4
56.  вісник

70.

 слово; наука

57.  брат

71.

 острів

58.  людина

72.

 закон

59.  книжка

73.

 хвороба

60.  дерево

74.

 шлях

61. народ

75.

 житло

62.  вчитель

76.

 вино

63.  раб

77.

 небо

64.  дарунок

78.

 око

65.  справа

79.

 дівчина

66.  пустеля

80.

 син

67.  смерть

81.

 друг

68.  бог

82.

 час

69.  порядок
Лексичний мінімум №5
83.  доброчесний

96.

 народ

84.  безсмертний

97.

 храм

85.  простий

98.

 розум

86.  срібний

99.

 джерело

87.  життя

100.  вірити

88.  земля

101.  часто

89.  справедливий

102.  море

90.  приносити в жертву

103.  річка

91.  кінь

104.  мудрий

92. поганий

105.  вирушати у похід

93.  хороший

106.  нести

94.  заяць

107.  золотий

95.  світити


Лексичний мінімум №6

108.  ловити

113.  переслідувати

109.  афінський

114.  йти слідом

110.  відчувати

115.  іти

111.  хотіти

116.  знаходжу

112.  страшний

117.  сидіти

118. небезпека

126.  ворог

119.  красти

127. війна

120. 3 мертвий

128.  довідуватися

121. 3 молодий, новий

129. кидати

122.  чужинець

130.  полководець

123. 3 подібний

131.  союзник

124.  посилати

132. рятувати

125. багатий

133. воювати

Лексичний мінімум № 7
142.  переконувати

134.  поставати, народж-ся

143.  карати

135.  розділяти, розбирати

144.  охороняти

136.  вправлятися

145.  накривати, ховати

137.  бажати

146.  порівнювати, уподібнювати

138.  потрібно

147.  служити, лікувати

139.  робити, працювати

148.  гидкий, поганий

140.  ворожити, пророкувати

149.  шкода

141.  підкорятися

150.  колись


Лексичний мінімум № 8
151. 

159. 

167. 

152. 

160. 

168. 

153. 

161. 

169. 

154. 

162. 

170. 

155. 

163. 

171. 

156. 

164. 

172. 

157. 

165. 

173. 

158. 

166. 


Лексичний мінімум № 9
174. 

182. 

190. 

175. 

183. 

191. 

176. 

184. 

192. 

177. 

185. 

193. 

178. 

186. 

194. 

179. 

187. 

195. 

180. 

188. 

196. 

181. 

189. 

197. 



Лексичний мінімум № 10
198.  істинний

209.  дракон, змія

199.  необхідний

210.  потрібно, слід

200.  вождь

211.  відмінність

201.  гідний

212.  шлях, дорога

202.  число

213.  охочий

203.  завтра

214.  свобода

204.  відповідати

215.  слон

205.  радитися

216.  сподіватися

206.  молоко

217.  готовий

207.  гігант

218.  йти

208. старець

Лексичний мінімум № 11
219.  поховати

230.  сердитися

220.  скарб

231.  око

221.  смертний

232.  весь, кожен

222.  споруджувати

233.  слід, годиться

223.  лев

234.  пити

224.  ніч

235.  труднощі, робота

225.  чужинець, гість

236.  бігти

226.  дерев’яний

237.  вбивати

227.  зуб

238.  важкий

228.  заселяти

239.  приємний

229.  нечисленний
Лексичний мінімум № 12
240.  квітка

250.  пісня; частина тіла

241.  рід

251.  гора

242.  вид, вигляд

252.  випадок, нещастя

243.  слово, розповідь

253.  велика кількість

244.  рік

254.  численний

245.  щасливий

255.  стіна

246.  ширина

256. 

247.  житло, звичай
248.  шолом

завершення,

результат, кінець
257.  висота, верх

249.  меч
Лексичний мінімум № 13
258.  сором

266.  донька

259.  цар

267.  жрець

260.  бик, корова

268.  вершник

261.  солодкий

269.  риба

262.  кохання

270.  ріг

263.  половинний

271.  м'ясо

264.  герой

272.  сліпий

265.  жіночий

273.  мати

274.  миша

277.  місто

275.  корабель

278.  зелений

276.  батько

Лексичний мінімум № 14
279.  статуя

289.  мити

280.  дикий

290.  вухо

281.  спис

291.  сад

282.  сила

292.  сосна

283.  охочий

293.  повний

284.  печінка

294.  вода

285.  споруджувати

295.  ліс

286.  собака


287.  перешкоджати
288.  хотіти, намагатися

Лексичний мінімум № 15
296.  великий

308.  дуже

297.  численний

309.  зовсім, цілком

298.  старий

310.  високо

299.  повільний

311.  низько

300.  легкий

312.  далеко

301.  швидкий

313.  близько

302.  приємний

314.  одиниця, монада

303.  близько

315.  ніхто, жоден

304.  зиск, вигода

316.  десятка, декада

305.  холод

317.  четвірка

306.  рідня

318.  міріада, незліченна

307.  одразу


кількість

ІІІ семестр
Лексичний мінімум № 16
319.  гнів
320.  мураха
321.  сердитися
322.  бути нещасним
323.  пригощати
324.  шкода, кара
325.  чесний
326.  чудовий
327.  місяць
328.  мед
329.  бджола
330.  дурість
331.  висміювати
332.  лаяти
333.  опоганювати
334.  бути засудженим, винним
335.  вітер
336.  дути
337.  упізнавати
338.  одинокий
339.  зірка
340.  спритність
341.  кликати
342.  передумувати, жалкувати
343.  жити, проживати
Лексичний мінімум № 16
344.  працювати, трудитися
345.  одружуватися
346.  слід
347.  втомлюватися
348.  бути сильним
349.  користь, зиск
350.  будувати, засновувати

351.  сміятися
352.  щадити
353.  грім
354.  корисний
355.  темний
356.  поневолювати
357.  шанувати
358.  робити
359.  спостерігати, помічати
360.  наслідувати
361.  милий, дорогий
362.  судити
363.  старатися, дбати
364.  відвага, сміливість
365.  промінь
366.  чаша
367.  шакал
368.  співчувати




Прислівники:
 – завжди

 – тепер

 потрібно

 – добре

() – не

 колись

 – погано

 – старанно

 – добре

 часто


Дієслова:
 – вести

 – писати



 – слухати

 – хотіти

звільняти

 – йти

 – мати

 – вчитися

 – йти

 – говорити

 – виховувати

 – пізнавати

–

розв’язувати,

 – тікати

 – вітати, радіти

 знаходжу



 – дивуватися

 сидіти

працювати

 приносити в жертву

 красти



 світити

 посилати

пророкувати

 вірити

 довідуватися

 підкорятися

кидати

 переконувати

похід

рятувати

 карати

 нести

воювати

 охороняти

 ловити



 відчувати

народж-ся

 хотіти



 переслідувати

розбирати

уподібнювати

 йти слідом

 вправлятися



 іти

 бажати

лікувати



вирушати

у

поставати,

робити,
ворожити,

накривати,


ховати

розділяти,



порівнювати,
служити,


Іменники:
 – любов

 – шана

 дерево

 – причина

 – дружба

народ

 – істина

 – душа

 вчитель

 – доброчесність

 – площа

 раб

 – влада; початок

– сестра

 дарунок

 – бажання

– язик; мова

 справа

 – напис

 – слава

 пустеля

 – море

 смерть

справедливість

 – стіл

 бог

 – мир

 – країна

 ворог

  – життя

  – учень

 шкода

 – день

 – юнак



 – битва

 – поет

полководець

 – хмара

 – громадянин

 союзник

 – перемога

  – пророк

війна

  – житло

 вісник

небезпека

 – скеля

 брат

 порядок

 – мудрість

 людина

 слово; наука

 – військо

 книжка

 острів



–

 закон

 річка

 народ

 хвороба

 син

 храм

 шлях

 друг

 розум

 житло

 час

 чужинець

 вино

 життя

 джерело

 небо

 земля

 море

 око

 кінь

 дівчина

 заяць


Прикметники:
 доброчесний

 хороший

3 молодий, новий

 безсмертний

 мудрий

3 подібний

 простий

 золотий

багатий

 срібний

 афінський



 справедливий

 страшний

поганий

поганий

3 мертвий

гидкий,

