
Вправа 1. Знайдіть і виправте в наведених реченнях лексико-

стилістичні порушення. 
Сьогодні він повністю загубив силу. Сидячи в автобусі, в мене заболіла 

голова. У цьому творі автор висміює скупість, жадність до збагачення. Він 

був кріпацьким селянином. Учень вірно відповів на запитання вчителя. Сьогодні 

мова йдеться про відмінників нашої групи. 

Вправа 2. Відредагуйте телефонну розмову. 

– Алло. Це хто? 

 – Стеценко. А хто Вам треба? 

 – Петро Іванович. Я не знаю, як його прізвище. 

 – А хто це дзвонить? 

– Яка різниця? Я хотів би поговорити з Петром Івановичем. 

– Зараз йому ніколи з Вами говорити. 

Вправа 3. Ваш колега повідомляє про ситуацію, яка, на вашу думку, 

описана неправдиво. Запишіть етикетні формули висловлення сумніву. 

Вправа 4. Перекласти українською мовою: 

Автомобильные подъемники 

Подъемники служат для вывешивания автомобилей над уровнем пола 

на высоте, удобной для обслуживания или ремонта узлов и агрегатов снизу и 

сбоку. На рисунках классификации следует отметить аспекты, 

характеризующие тип подъемника. Например, указывается способ его 

положения при работе – стационарный или передвижной, помимо указания 

типа привода и количества рабочих плунжеров или стоек, целесообразно 

указывать тип подъемной рамы или захватов с указанием типа основного 

подъемного механизма – блочно-троссовый, с рабочей парой «винт – гайка» 

и т. д. Например, «стационарный, двухстоечный подъемник модель П – 145, 

со смещенными стойками, с рабочей парой  «винт – гайка», с подъемными 

боковыми каретками с консольными балками и передвижными захватами», 

или «Передвижной, электромеханический подъемник модель П – 238 для 

грузовых автомобилей, с комплектом передвижных стоек с вильчатыми  

подхватами под колеса». В приложении 3 показан стационарный2 напольный 

двухстоечный электромеханический подъемник модель 463-М с боковыми 

подъемными каретками с консольными балками и передвижными 

подхватами под короба легковых автомобилей. Это одна из первых 

отечественных разработок подъемников такого типа и представлена в 

учебных целях. 

Вправа 5. Утворіть від поданих слів усі можливі частини мови за 

допомогою суфіксів і префіксів. 



Реле, окиснення, регулятор, автомобіль, циліндр, розподільник, гвинт, 

лампа, патрон, гідравліка. 

Вправа 6. Утворіть прикметники від поданих нижче слів. 

Поршень, пневматика, корпус, вал, хід, синхронізатор, 

гідротрансформатор, кардан. 

 


