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1. ПЕРЕДМОВА 

Курс латинської мови у програмі навчання студентів, які опановують 

спеціальність «Правознавство», традиційно є складовою базової фахової 

підготовки. 

Метою вивчення латинської мови майбутніми юристами є набуття 

навичок читання і наголошування латинських слів, засвоєння основних 

особливостей граматики латинської мови, опанування певної кількості 

лексичного мінімуму, вивчення напам’ять крилатих латинських виразів, 

міжнародної юридичної латинської термінології та фразеології. 

Курс граматики латинської мови охоплює фонетику, морфологію та 

основні положення синтаксису. 

Виходячи із специфіки вивчення латинської мови як писемної мови 

джерел римського цивільного права, значна увага приділяється вивченню 

латинської лексики, найуживанішої в юридичних текстах, як невід'ємної 

частини інтернаціонального словникового фонду. 

Методичні рекомендації і контрольні завдання розраховані на 

молодших спеціалістів спеціальності 5.03040101 «Правознавство» заочної 

форми навчання. 

Підсумковий контроль проводиться у формі заліку відповідно до 

навчальних планів з дисципліни «Латинська мова». 
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2. ЗМІСТ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

Заочна форма навчання передбачає набуття студентами навичок 

самостійної роботи, виконання контрольних робіт. 

Контрольні роботи студенти заочної форми навчання спеціальності 

5.03040101 «Правознавство» виконують згідно з навчальним планом і 

програмою курсу навчання. 

Контроль проводиться з метою: 

 оцінювання засвоєння студентами матеріалу, передбаченого 

програмою; 

 забезпечення якості процесу навчання; 

 заохочення та мотивації студентів. 

Результати контролю слугують показниками успішності студентів в 

оволодінні латинською мовою. 

Виконанню контрольних робіт передує робота студентів під 

керівництвом викладача та самостійна робота студентів. 

Контрольна робота містить три завдання. 

У першому завданні студенту пропонується дати відповіді на тестові 

питання, які охоплюють теми: «Коротка історія латинської мови», «Письмо 

та фонетика. Латинський алфавіт. Вимова голосних, приголосних та їх 

сполучень. Наголос», «Морфологія. Загальні відомості про частини мови», 

«Римський календар. Рік, місяці. Дні тижня. Римські міри і грошові одиниці». 

Друге завдання – практичне - передбачає знання особливостей 

відмінювання іменників різних відмін. 

Третє завдання — практичне – передбачає вміння читати латинською 

мовою, правильно наголошуючи слова, а також знання юридичної 

термінології. 
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3. ВИМОГИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ 

Контрольна робота виконується студентами самостійно. Її треба 

викласти логічно і технічно правильно оформити. На кожній сторінці треба 

залишати поля, а сторінки — пронумерувати. 

Вибір варіанта контрольної роботи здійснюється за порядковим 

номером студента за списком. Контрольна робота виконується студентами 

самостійно. Її треба викласти логічно і технічно правильно оформити. Роботу 

пишуть чітким і розбірливим почерком у зошиті, допускається також 

комп’ютерний її варіант на аркушах формату А 4. Студент послідовно 

виконує всі завдання, залишаючи береги (поля) для позначок, зауважень, 

коротких рецензій викладача. Виконання кожного завдання потрібно 

розпочинати з нової сторінки. Писати слід охайно, грамотно. Скорочення 

слів не дозволяється. 

На наступній після титульної сторінки зазначається номер варіанта 

контрольної роботи (ВАРІАНТ № 2). Перед виконанням кожного завдання 

слід переписати його умову. 

Для виконання контрольної роботи можна скористатися 

рекомендованою літературою (див. список основної і допоміжної 

літератури). 

У кінці виконаної роботи потрібно обов’язково подати список 

використаної літератури. 

Складаючи загальний список використаних видань, слід дотримуватись 

загальноприйнятого в науковій практиці порядку. Наприклад: 

1. Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних 

факультетів). Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 440 с. 

Після списку використаної літератури зазначається дата виконання 

контрольної роботи та ставиться власний підпис студента. 

Контрольну роботу після її виконання слід здати для реєстрації до 

навчальної частини за 4 тижні до початку сесії. За 2 тижні до початку сесії 
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контрольні роботи на рецензію викладачем не приймаються, а студент не 

допускається до іспиту. 

Викладач упродовж 10 днів перевіряє роботу. Зарахована робота є 

допуском до заліку. Якщо контрольну роботу виконано без дотримання 

рекомендацій або не повністю, вона повертається студенту без перевірки на 

доопрацювання. 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи: 

Контрольна робота 

з дисципліни «Латинська мова» 

студента гр. 14 Ю заочної форми навчання 

КППК ім. А. Макаренка 

Петренка Івана Миколайовича 

Викладач: Броннікова В.Б. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

При виставленні оцінки за контрольну роботу враховується: 

 правильні відповіді на тестові питання; 

 правильність відмінювання іменників; 

 правильний запис транскрипцією та визначення наголосу; 

 знання латинської юридичної термінології; 

 охайність при оформленні роботи. 

Робота оцінюється за п’ятибальною шкалою оцінювання. 
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5. ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

Варіант № 1 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
1. До якої сім’ї належить латинська мова? 
а) індоєвропейської 
б) уральської 
в) фінно-угорської 

2. В який період латинська мова стає в країнах Європи мовою дипломатії, судочинства, 
школи, католицької церкви? 
а) середньовічний 
б) класичний 
в) пізній 

3. Скільки голосних звуків у латинській мові? 
а) 6 
б) 12 
в) 10 
 
4. Який з днів тижня римляни називали День Сонця? 
а) п’ятниця 
б) неділя 
в) понеділок 

5. Masculinum – це: 
а) чоловічий рід 
б) жіночий рід 
в) середній рід 
 
6. На який склад у латинській мові ніколи не ставиться наголос у багатоскладових 
словах? 
а) на перший від кінця слова 
б) на другий від кінця слова 
в) на перший від початку слова 

Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
absentia 
unguentum 
puppis 
impetus 

Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
iurisprudentia 
arrha 
controversia 
argumentum 
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Варіант № 2 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
1. Де жило стародавнє плем’я латини приблизно три тисячі років тому? 
а) на Синайському півострові 
б) на Апеннінському півострові 
в) на Аравійському півострові 
 
2. До якого століття відносять виникнення латинської абетки? 
а) 7 ст. до н. е. 
б) 1 ст. до н. е. 
в) 7 ст. н. е. 
 
3. Скільки днів налічував староримський тиждень? 
а) 7 
б) 8 
в) 6 

4. Femininum – це: 
а) жіночий рід 
б) середній рід 
в) чоловічий рід 
 
5. На який склад падає наголос, якщо голосний другого від кінця слова складу – довгий? 
а) на перший від кінця слова 
б) на другий від кінця слова 
в) на третій від кінця слова 
 
6. В якому слові ti читається як [ці]? 
а) bestia 
б) quaestio 
в) operatio 

Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
academia 
tabularius 
proconsul 
habitus 

Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
decretum 
dolus 
subsidium 
mandatum 
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Варіант № 3 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 

1. Яке місто стало столицею області Лацій у 754-753 роках до н. е.? 
а) Анкара 
б) Рим 
в) Сідней 
 
2. Скільки букв було в первинній латинській абетці? 
а) 22 
б) 24 
в) 20 
 
3. Хто провів реформу календаря у 46 р. до н. е.? 
а) Юлій Цезар 
б) Юстиніан 
в) Цицерон 

4. Як називався у римському календарі понеділок? 
а) день Місяця 
б) день Марса 
в) день Меркурія 

5. Neutrum – це: 
а) жіночий рід 
б) чоловічий рід 
в) середній рід 
 
6. На який склад падає наголос у слові, якщо голосний другого від кінця слова складу – 
короткий? 
а) на другий від кінця слова 
б) на перший від кінця слова 
в) на третій від кінця слова 

Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
accidentia 
vallum 
popularis 
fructus 

Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
convictus 
legitimation 
advocatus 
calumnia 
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Варіант № 4 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 

1. Коли Рим став столицею області Лацій? 
а) І ст. до н. е. 
б) ІІ ст. до н. е. 
в) І ст. н. е. 
 
2. У кого запозичений латинський алфавіт? 
а) в італійців 
б) в єгиптян 
в) у греків 
 
3. На скільки місяців раніше римляни ділили рік? 
а) 10 
б) 11 
в) 12 
 
4. Називний відмінок у латинській мові – це: 
а) nominativus 
б) genetivus 
в) dativus 
 
5. Що потрібно знати для визначення місця наголосу в слові? 
а) кількість складів у слові 
б) кількість складів у слові і довготу чи короткість другого складу від кінця слова 
в) довготу чи короткість сіх складів у слові 
 
6. Скільки категорій прислівника існує в латинські мові? 
а) 2 
б) 1 
в) 3 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
antinomia 
syngraphus 
piscis 
fletus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
culpa 
iustitia 
tutela 
testamentum 
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Варіант № 5 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Яку назву має місто Рим? 
а) «старе місто» 
б) «вічне місто» 
в) «мертве місто» 
 
2. Зі скількох букв складався латинський алфавіт у класичну епоху (1 ст. до н. е.)? 
а) 24 
б) 20 
в) 26 
 
3. В який період латинська мова стає важливим засобом міжнародного культурного і 
наукового спілкування? 
а) Середньовіччя 
б) епоха Відродження 
в) пізня латина 
 
4. Який місяць у римлян спочатку був першим? 
а) січень 
б) лютий 
в) березень 
 
5. Родовий відмінок у латинській мові – це: 
а) genetivus 
б) ablativus 
в) nominativus 
 
6. Скільки складів у латинському слові? 
а) скільки приголосних 
б) скільки дифтонгів 
в) скільки голосних 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
aqua 
velum 
nubs 
factus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
matrimonium 
iudicium 
licentia 
officium 
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Варіант № 6 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. В якому столітті Рим став столицею Римської імперії? 
а) І ст. до н. е. 
б) ІІ ст. н.е. 
в) І ст. н. е. 
 
2. Скільки букв у латинській мові позначають голосні звуки? 
а) 12 
б) 6 
в) 10 
 
3. З якого часу почав діяти юліанський календар? 
а) з 1 січня 45 р. до н. е. 
б) з 1 січня 145 р. до н. е. 
в) з 1 січня 45 р. н. е. 
 
4. Який з цих відмінків є відмінком звертання? 
а) ablativus 
б) vocatives 
в) dativus 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) над голосним стоїть позначка довготи 
б) над голосним стоїть позначка короткості 
в) містить дифтонги 
 
6. В якому слові x читається як[гз]? 
а) exercitus 
б) lux 
в) rex 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
aqua 
velum 
nubs 
factus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
iustitia 
causa 
ignorantia 
arbiter 
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Варіант № 7 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Що є найдавнішою пам’яткою римського законодавства? 
а) «Інституції» Гая; 
б) «Закони дванадцяти таблиць»; 
в) «Кодекс Юстиніана». 
 
2. Скільки приголосних звуків у латинських мові? 
а) 18 
б) 16 
в) 20 
 
3. Від імені богині Юнони походить назва місяця: 
а) січня 
б) червня 
в) лютого 
  
4. Який відмінок існує у латинській мові? 
а) орудно-місцевий 
б) орудно-родовий 
в) давально-місцевий 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) голосний стоїть перед двома чи групою приголосних 
б) голосний стоїть перед z, x 
в) голосний стоїть перед іншими голосними 
 
6. Від імені якої богині походить назва місяця квітня? 
а) Венери 
б) Юнони 
в) Аврори 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
arenda 
stilus 
neptis 
eventus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
poena 
sententia 
libellus 
coёmptio 
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Варіант № 8 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. З якого періоду починається історія літературної латинської мови з 240 року до н. е.? 
а) з класичного 
б) з архаїчного 
в) з пізнього 
 
2.  Як вимовляється в латинській мові буква Y y, що вживається лише в словах грецького 
походження 
а) [і] 
б) [ю] 
в) [у] 
  
3. Від імені бога війни Марса походить назва місяця: 
а) січня 
б) лютого 
в) березня 
 
4. Від форми якого відмінка потрібно відкинути відмінкове закінчення, щоб отримати 
практичну основу іменника? 
а) давального 
б) родового 
в) місцевого 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) над голосним стоїть позначка короткості 
б) містить дифтонги 
в) голосний стоїть перед двома чи групою приголосних 
 
6. Скільки розрядів числівників існує в латинській мові? 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
audientia 
vitrum 
moles 
cursus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
iurisdictio 
arrha 
argumentum 
concordia 
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Варіант № 9 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. В якому періоді розвитку латинської мови закладаються основи римської 
юриспруденції? 
а) в архаїчному 
б) в середньовічному 
в) у пізньому. 
 
2. Дифтонг – це: 
а) сполучення голосного і приголосного, що вимовляються як один склад 
б) сполучення двох приголосних, що вимовляються як один склад 
в) сполучення двох голосних, що вимовляються як один склад 
 
3. Від імені богині Венери походить назва місяця: 
а) березня 
б) квітня 
в) травня 
 
4. На скільки відмін поділяються іменники в латинській мові? 
а) 3 
б) 5 
в) 4 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) над голосним стоїть позначка довготи 
б) голосний стоїть перед іншими голосними 
в) містить дифтонги 
 
6. В який період латинською писали свої твори І. Ньютон, Р. Декарт, Б. Спіноза? 
а) класичний 
б) епоха Відродження 
в) Середньовіччя 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
barba 
socius 
matruelis 
currus 
 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
iurisprudentia 
reus 
querela 
officium 
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Варіант № 10 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. До якої групи мов індоєвропейської сім’ї належить латинська мова? 
а) слов’янських 
б) італійських 
в) індійських 
 
2. Як вимовляється дифтонг eu? 
а) [ев] 
б) [у] 
в) [е] 
 
3. Від імені Гая Юлія Цезаря походить назва місяця: 
а) червня 
б) липня 
в) серпня 
 
4. Скільки відмінків іменників є в латинській мові? 
а) 6 
б) 7 
в) 5 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) над голосним стоїть позначка короткості 
б) голосний стоїть перед іншими голосними 
в) голосний стоїть перед двома чи групою приголосних 
 
6. Як вимовляється буквосполучення ti перед голосними ненаголошеному складі? 
а) [ті] 
б) [ці] 
в) [т] 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
benvolentia 
vocabulum 
iuvenis 
cultus 

Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
commodatum 
legalis 
calumnia 
culpa 
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Варіант № 11 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Чому латинську мову називають мертвою? 
а) мова не використовується в сучасному світі в жодній сфері людської діяльності 
б) люди, для яких вона є рідною, не народжуються біля 1,5 тис. років 
в) мова не досліджується на сучасному етапі 
 
2. Як вимовляється дифтонг au? 
а) [ав] 
б) [а] 
в) [у] 
 
3. Який імператор узаконив семиденний, так званий планетний тиждень? 
а) Константин 
б) Адріан 
в) Август 
 
4. З якими двома відмінками у латинській мові вживаються прийменники? 
а) знахідний, родовий 
б) знахідний, орудно-місцевий 
в) орудно-місцевий, давальний 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) голосний стоїть перед іншими голосними 
б) над голосним стоїть позначка довготи 
в) голосний стоїть перед h та перед сполученнями bl, br, pi, di, dr, pr, ti, tr 
 
6. Від імені якої богині походить назва місяця червня? 
а) Юнони 
б) Венери 
в) Майі 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
centuria 
scholasticus 
familiaris 
cubitus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
controversia 
decretum 
mandatum 
legitimatio 
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Варіант № 12 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. В якому періоді розвитку латинської мови спостерігається найвищий розвиток 
латинської мови, розквіт римської літератури, мистецтва і науки? 
а) у класичному 
б) в архаїчному 
в) у пізньому 
 
2. Як вимовляється дифтонг ae? 
а) [а] 
б) [е] 
в) [ав] 
 
3. Який імператор узаконив вільний від праці день – неділю? 
а) Марк Аврелій 
б) Константин 
в) Адріан 
 
4. Скільки осіб мають дієслова в латинській мові? 
а) 3 
б) 2 
в) 4 
 
5. Знайдіть зайве: 
Склад довгий, якщо: 
а) голосний стоїть перед h та перед сполученнями bl, br, pi, di, dr, pr, ti, tr 
б) над голосним стоїть позначка короткості 
в) містить дифтонги 
 
6. Латинська мова належить до сім’ї: 
а) монгольської 
б) тюркської 
в) індоєвропейської 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
clausula 
votum 
clavis 
crepitus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
iurisprudentia 
culpa 
convictus 
tutela 
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Варіант № 13 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Який період розвитку латинської мови ділиться на два віки – «срібний» і «золотий»? 
а) класичний 
б) архаїчний 
в) пізній 
 
2. Як вимовляється дифтонг oe? 
а) [о] 
б) [а] 
в) [е] 
 
3. Який з днів тижня називався День Місяця? 
а) понеділок 
б) вівторок 
в) неділя 
 
4. Якої неособової форми не мають дієслова в латинській мові? 
а) неозначена форма 
б) дієприкметник 
в) дієприслівник 
 
5. Яка римська одиниця довжини була основною? 
а) подвійний крок 
б) римський фут 
в) римська миля 
 
6. Femininum – це: 
а) чоловічий рід 
б) середній рід 
в) жіночий рід 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
clienta 
reus 
caedes 
convictus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
testamentum 
matrimonium 
argumentum 
advocatus 
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Варіант № 14 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Найвизначнішими представниками якого періоду розвитку латинської мови є поети 
Лукрецій Кар, Вергілій Марон, Горацій Фланк, прозаїки та оратори Гай Юлій Цезар, Тулій 
Цицерон? 
а) середньовічного 
б) архаїчного 
в) класичного 
 
2. Звуки у сполученнях ae, oe належать до різних складів і вимовляються окремо, якщо: 
а) не мають ніяких надрядкових знаків 
б) над e ставиться дві крапки або знак довготи 
в) над a ставиться знак короткості 
 
3. На скільки варт ділилася ніч у староримському календарі? 
а) на 3 
б) на 4 
в) на 2 
 
4. Скільки дієвідмін мають дієслова в латинській мові? 
а) 4 
б) 2 
в) 3 
 
5. Яка римська одиниця об’єму була основною? 
а) квартарій 
б) секстарій 
в) конґій 
 
6. Як вимовляється буквосполучення ch? 
а) [х] 
б) [ч] 
в) [ш] 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
concordia 
relictum 
auris 
cornu 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
iudicium 
licentia 
officium 
iustitia 
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Варіант № 15 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. В якому творі якого юриста ІІ століття закладено основні поняття римського 
цивільного права? 
а) «П’ятикнижник Мойсея і римських законів» 
б) «Інституції» Гая 
в) «Кодекс Юстиніана» 
 
2. В якому слові c читається як [к]? 
а) cyaneus 
б) censor 
в) lacrima 
 
3. Яка римська одиниця довжини була основною? 
а) лікоть 
б) римська миля 
в) римський фут 
 
4. На яком місці в реченні стоїть група підмета? 
а) на останньому 
б) на першому 
в) на першому або на останньому 
 
5. В який період літературна латинська мова досягає досконалості у творах Цицерона, 
Цезаря, Лукреція, Горація, Вергілія, Овідія? 
а) епоха Відродження 
б) класичний 
в) пізня латина 
 
6. Який імператор узаконив вільний від праці день – неділю? 
а) Константин 
б) Август 
в) Марк Аврелій 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
constantia 
vulgus 
apis 
conventus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
causa 
ignorantia 
iustitia arbiter 
poena 
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Варіант № 16 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. З якого періоду розвитку латинської мови до нас дійшли різні кодекси (Грегоріана, 
Гермоніана, Феодосія)? 
а) пізня латина 
б) класичний 
в) архаїчний 
 
2. В якому слові s читається як [к]? 
а) res 
б) praesidium 
в) pacis 
 
3. Яка римська одиниця об’єму була основною? 
а) конґій 
б) модій 
в) урна 
 
4. На яком місці в реченні стоїть група присудка? 
а) на останньому 
б) на першому або на останньому 
в) на першому 
 
5. З яким відмінком у латинській мові не вживаються прийменники? 
а) знахідний 
б) давальний 
в) орудно-місцевий 
 
6. Який з цих приголосних звуків завжди в латинській мові вимовляється м’яко? 
а) [r’] 
б) [l’] 
в) [n’] 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
controversia 
zelus 
aedes 
concursus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
sententia 
libellus 
coёmptio 
iurisdictio 
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Варіант № 17 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Яка збірка римських законів стала основою законодавства для європейських народів? 
а) «П’ятикнижник Мойсея і римських законів» 
б) «Кодекс Юстиніана» 
в) «Інституції» Гая 
 
2. В якому слові ti читається як[т]? 
а) committitur 
б) ratio 
в) obligation 
 
3.  Яка римська одиниця виміру площі була найменшою? 
а) скрупул 
б) акт 
в) квадратний фут 
 
4. На скільки груп поділяються прикметники? 
а) 1 
б) 2 
в) 3 
 
5. Латина якого періоду стала еталоном, нормою літературної мови для всіх наступних 
епох? 
а) класичного 
б) епохи Відродження 
в) Середньовіччя 
 
6. Як вимовляється буквосполучення ph? 
а) [с] 
б) [х] 
в) [ф] 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
Proconsul 
puppis 
vallum 
antinomia 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
argumentum 
subsidium 
calumnia 
calumnia 
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Варіант № 18 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Яка мова стала мовою-основою для нових національних мов (романських) після поділу 
Римської імперії на Східну та Західну? 
а) пізня латина 
б) «вульгарна латина» 
в) старослов’янська мова 
 
2. В якому слові x читається як [кс]? 
а) xerxes 
б) exemplum 
в) exitus 
 
3. Яка римська вагова одиниця була найменшою? 
а) драхма 
б) унція 
в) скрупул 
 
4. До першої групи належать прикметники: 
а) 1-ої та 2-ої відмін 
б) 2-ої та 3-ої відмін 
в) 1-ої та 2-ої відмін 
 
5. Який візантійський імператор видав збірку римських законів, яка стала основою 
законодавства для європейських народів? 
а) Феодосій 
б) Клавдій 
в) Юстиніан 
 
6. Masculinum – це: 
а) середній рід 
б) чоловічий рід 
в) жіночий рід 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
Academia 
popularis 
unguentum 
habitus 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
concordia 
iurisprudentia 
querela 
officium 
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Варіант № 19 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Що означає термін «вульгарна мова»? 
а) нецензурна мова 
б) народна мова 
в) літературна мова 
 
2. В якому слові c читається як [ц]? 
а) civis 
б) carus 
в) credo 
 
3. Який імператор узаконив семиденний, так званий планетний тиждень? 
а) Марк Аврелій 
б) Константин 
в) Август 
 
4. До другої групи належать прикметники: 
а) 1-ої відміни 
б) 2-ої відміни 
в) 3-ої відміни 
 
5. Яка римська одиниця виміру площі була найменшою? 
а) квадратний фут 
б) югер 
в) скрупул 
 
6. Як вимовляється буквосполучення rh? 
а) [ф] 
б) [р] 
в) [х] 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
centuria 
syngraphus 
velum 
piscis 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
commodatum 
legalis 
iurisprudentia 
mandatum 
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Варіант № 20 
 

Завдання І. Дайте відповіді на тестові питання: 
 
1. Який період починається після падіння Західної Римської імперії (476 р. н. е.)? 
а) пізній 
б) класичний 
в) середньовічний 
 
2. В якому слові s читається як [з]? 
а) generosus 
б) signum 
в) singularis 
 
3.  Як називалась неділя у римському календарі? 
а) день Місяця 
б) день Венери 
в) день Сонця 
 
4. Скільки ступенів порівняння прикметників існує в латинській мові? 
а) 2 
б) 3 
в) 4 
 
5. Як визначити кількість складів у латинському слові? 
а) визначити кількість голосних 
б) визначити кількість дифтонгів 
в) визначити кількість приголосних 
 
6. Як вимовляється буквосполучення su? 
а) [св] 
б) [сі] 
в) [су] 
 
Завдання ІІ. Провідміняйте іменники, визначивши їх відміну: 
impetus 
absentia 
vitrum 
nubеs 
 
Завдання ІІІ. Написати транскрипцію, поставити наголос, перекласти українською 
мовою подані слова: 
calumnia 
coёmptio 
poena 
tutela 
 
 
 
 
 
 



28 
 

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна: 

 Корж Н. Г., Шведов С. А. Латинська мова: Підручник для 9-11 

класів загальноосв. шкіл. – К.: Абрис, 1995. – 288 с. 

 Ревак Н. Г., Сулим В. Т. Латинська мова (для неспеціальних 

факультетів). Підручник. – Вінниця: Нова книга, 2006. – 440 с. 

 Рибачок С.М. Латинська мова для студентів-юристів: Навчальне 

видання. – Тернопіль, 2006. – 218 с. 

 Сенів М.Г., Скорина Л.П., Постова Н.С. PORTA ANTIQUA: 

Підручник з латинської мови для учнів гуманітарних коледжів, ліцеїв, 

гімназій / За ред. М. А. Собуцького. – К.: СІНТО, 1994.- 272 с. 

 Скорина Л. П., Чуракова Л. П. Латинська мова для юристів: 

Підручник. – К.: Аттіка, 2009. – 416 с. 

 

Додаткова: 

 Гриценко С. П. Латинська мова й основи римського права: 

Навчальний посібник. – К. Центр навчальної літератури, 2005. – 336 с. 

 Корж Н. Г., Луцька Ф. Й. Із скарбниці античної мудрості - К., 1994. 

 Косович О. Латинська мова. Фрагменти з римського права. – 

Тернопіль: ТАНГ, 2003. – 28 с. 

 Латинсько-український словник: 10 тисяч найуживаніших 

латинських слів з максимальним відтворенням їхніх значень українською 

мовою / В. Д. Литвинов. – К.: Українські пропілеї, 1998. – 709 с. 

 Литвинов В.Д., Скорина Л.П. 500 крилатих висловів. Тексти. 

Латинсько-український словник. -  К., 1993 

 Цимбалюк Ю. В. Латинські прислів’я та приказки. – К. 1989. 

 Цимбалюк Ю. В., Краковецька Г. В. Крилаті латинські вислови. – 

К.: Вища школа, 1976. – 191 с. 


