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 А 

 АбеткОвий, абИколи, аджЕ, алЕ, анАмнез, анАпест, анАфема, анАфора, анЕксія, анІж, 

Атлас(книжка), атлАс (тканина) 

Б 

 БАрмен, бАртер, басОвий, бАтьківський, безвІтряний, безгвинтовИй, безадрЕсний, 

безгомІння, бЕзгомінь, безгосподАрний, безготівкОвий, безгрошовИй, безгрошЕвий, 

бездОглядний, бездротовИй, безОбразний, безпідметОвий, безповІтрЯний, 

безстрокОвий, безщЕлепні, бережлИвий, бЕшкет, біднОта, бійнИця, борОдавка, 

бУдемо, бузкОвий, бУндестаг, бурхАти, бурчАти, бурштинОвий, бухАнка, буханЕць, 

бюлетЕнь 

В 

 ВаловИй, вантажІвка, васИльки, ввОдити, вибАчливий, вибачнИй, видАваний, 

вИдача, везлА, веретЕно, визвОльний,  вИмір, вимірнИй, вИмітка, вимОва, вимОга, 

виногрАдарський, вИокремлення, вИпадок, вИплата, вирАзний,  вИслання, вИслати, 

вИсоко, вИтлумачення, вИтрати, відбійнИй, відбірнИк, відОмість, вІдпад, вІдвал, 

вІдпар, вІдпис, вІдпуск, відсІв, відстОяти, відьОмський, вільхОвий, вІнця, вІрші, 

віршОваний, віршовИй, вітчИм, вклАдка, вкладнИй, внестИ, воднОчас, воднОсталь, 

вОдявий, вОдяний, вольтАметр, вольтмЕтр, врУбовий, врунАстий, втрИдорога, 

втришиЯ, вУгілля, вУгільний, вудИла, вУдити, вУси,  вушнИй, вчАдіти 

Г 

 ГАбро, генЕзис, гілчАстий, глАдкий (поверхня), гладкИй (вгодований), голІруч, 

голічЕрева, горошИна, горИцвіт, горілчАний, госпітАльний, граблІ, грабОвий, 

градИна, громадЯнин, гужовИй, ґрунтовИй, ґнотовИй, грОшей 

Д 

 ДавнІшній, даховИй, двоколІсний, дЕдвейт, дЕржално, джмелЕвий, дИптих, 

дичАвіти, дітвОрА, дніпрОвИй, доброзИчлИвець, доброзИчлИвий, довІдний, дОгмат, 
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дозвукОвий, дозЕмний, до лАдУ, долІлиць, дОлішній, донЕсхочу, дОнька, допІзна, 

доповІстИ, допризОвнИк, досИдіти, до смЕрті, дочкА, доччИн, дошкІльний, доЯр, 

дрОва, дУшнИй 

Е –Є- Ж 

 ЕлектрИк (колір), електрОліз, електролІт, ЄвАнгеліє, жалИти, жАлісливий, жАлібнИй, 

жАлО, жалюзІ, жЕвріти, живОпис, життЄвий, життьовИй 

З 

 ЗавдАння, завершИти, зАвжди, зАвитОк, зАгадка, зАгнУтий, зАгодя, загОїтися, 

зАголОвок, зАгрАва, зАзубень, зАмАзка, зАпал (завзяття), зАпонка, зап’Ясток, 

зАсвітла, зАсновок, зАстАвка, засУха, зАткнУтий, зАхідна (сторона), захІдне 

(проміння), зАчин, зачИн, звестИся, звІдкись, звідкОли, звірИна (однина), звіринА 

(мн), здвОїти, здичАвілий, зЕрнО, зичлИвий, зібрАння, злітнИй, змОлотий, знАскОку, 

знАчущий, знЕхотя, зОзла, зокрЕмА, зОпалу, зОсліпу, зОстраху, зрУчний, зсукАти, 

зубОжілий, зубОжіння, зубОжіти, зшивнИй, зчіпнИй 

І-Й 

ІгУмен, Ікло, ікОнопис, іконогрАфія, індУстрія, іспитОвий, іскровИй, йогУрт, 

йОдистий, йодоводнЕвий 

К 

 КАмбала, камердИнер, кАмфорА, капЕла, картОплЯний, кАртридж, каталОг,  

катОлик, католИчка, кватИрка, кИшка, кіломЕтр, клЕчання, клітковИна, клопітнИй, 

кОлесо, кОлія, контрактОвий, конОв’язь, кОршАк, кОсий, крОїти, кропивА, крупИ, 

кулінАрія, кульгАти, кУнтУш, купорОс, кУрятина, кухАрка 

Л 

 ЛАнтух, лЕгкий, лИжва, лижнЯ, лисІти, листопАд (завжди),  листянИй, 

лібертІ,лібрЕто, літОпис, лубЕнський, лускА, лУщення 
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М 

МАгдебург, магдебУрзьке, мадЯр, мАківка, мАлЯр, маркЕр, мАркетинг, маршовИй,  

матрАц, мЕнеджер, мерЕжа, металУргія,  мигдалЕвий, мигдАль, мИршавий, 

мирЯнин, мізЕрний, мозолИстий, мОлотий, монАхиня, моржЕвий, мрячИти, м’якУш 

Н 

 НаберЕжний, набІг, нАбік, нАбіло, навзАєм, нАвзнак, навИліт, навИнос, навІдліг, 

навІдліт, навІдмат, навідрІз, навІснИй, нАвіч, нАвскіс, нАвпіл, навкОло, навпрИсідки, 

навсібІч, нАвскАч, нАвскІс, навскІсний, навшпИньки, нагІдка, нагідкИ, нАглухо, 

наглЯдАч, наговІр, нАголо, на-горА, нагОру, на горУ, нАдАний, надбАння, нАдвОє, 

нАдмір, надлИшковий, надлИшок, надлЮдський, надмОрський, надрІз, надрУб, 

нАдтіс, назАвждИ, нАзирцем, нАзирці, нАЇзд, налИгач, намолОт,наОпашки, наОсліп, 

напАсть, нАпнУтий, напокАз, напрОвесні, напрОчуд, нАп’Ятий, нарАзі,нАрівно, 

нАрізно, нАскок, настОяти,  насУпроти, нАтрОє, нАхильці, нАчинка, нЕвідь-

де,недАрма, недОбиток, недОвАжок, недОгарок, недОгризок, недОїдок, недОук, 

недОумок, недоУчка, некролОг, нЕлад, ненАвидіти, неплатІж, неплАтник, нЕслух, 

нЕсмак, низАти, низовинА, никАти, нІзвідки, нІздря, нІЯково, новИй 

О 

ОбгОнити, обдарОвання, обдарувАння, об’Єднання, об’єднАння(зусиль), обІйстя, 

обІруч, обіцЯнка, обклАдинка, облАгоджений, обмІлина, обрАнець, обрАння, 

обстрІл, оглЯдАч, огнЕвий, одинАдцятий, однАковий, однОліток, одноразОвий, 

однОручно, озиминА, окунЕвий, оперЕта, описОвий, опІрність, оповІстИ, опОлудні, 

ополУночі, опрІч, оптОвий, освіжнИй, осОба, Особень, особИна,  осокА, отАборитися, 

отАман, Отроцтво, Оцет, очерЕвина, очИсник 

П 

ПарчА, парчЕвий, пАства, пастЕль, перЕбіг, перевидАння, перевИтрата, передІл, 

перЕкис, перЕклик, перекотИполе, перЕпис, перЕспів, перЕсуд, перехІд, печіЯ, пихА, 
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пІдв’язка (стрічка), піддАнець, пІдданий, підзаголОвок, підлІсок, пІдлітковий, 

підметОвий, пІдтюпцем, пізнАння, пікІрувати (летіти вниз), пікірувАти 

(пересаджувати),пісковИй, пітнИй, пІтьмА, платнИк, платО, плАчучи, плигАти, пліч-О-

пліч, плОский, плямИстий, пОвагом,  повІтрЯний,  по-веснЯнОму, подАннЯ, подУшка, 

пожилЕць, позАочі, позАторік, позАторішній, пОзив, позИвАч, покАзник ( два 

покАзники, але показникИ), пОквапом, поквАпливий, пОкрив, покриттЯ, покупЕць, 

пОкуття (у хаті), полЕжати, пОлудень, полУднати, пОмИлка, помОвчати,поперЕд, 

попрАвка, поршнЕвий, пОсаг, пОсвідка, по-свОєму, по своЄму, поселЕнець, посИдіти, 

пОспіх, по-старОму, посторінкОвий, пОступка, по-твОєму, пОтемки, потОйбіч, 

почАсти, почИн, прИдих, прИзвук, призЕмний, прИзов, приЗовнИй, призОвнИк, 

примОрський, прИповідка, прирічковИй, прИсИпка, прИсмерк, пристАрілий, 

прИтьмА, прИчіп, прИщіпка, прИязність, прИярок, прИятель, прОвесна, прОжИлок, 

прозОвий, прОпОліс, прОсвіт, прОріз, прОшарок, псевдонІм, пулОвер, пустОцвіт, 

пухОвий, пшонЯний, п’янИця 

Р 

РАбин, рабИня, рАзом, рвучкИй, реєстрОвий, рЕмез (пташка), рЕмінь, рЕшето –два 

рЕшета (мн. решЕта), ржавІти, рИбні (запаси), рибнІ (озера), рибОїдний, рівнИна, 

рідинА, річковИй, РогАтин(місто), рОзбіг, рОзбІр – розбОру, рОзбрат, рОзвідка, 

розгІн, рОзгляд, рОзголос, роздвОїти, рОзлад, розлАм, рОзмах, рОзпірка, рондО 

(шрифт), рубЕль,  рукАва (множ.), рукопИсний, руслО 

С 

САжалка, сАржа, сЕрга, серЕдина, сЕча, читати сИдячи(присл.), сидячИ на 

дивані(дієприсл.), синонімІя, сИнява, сирОватка, сирівЕць, сідловИна, сім’янИй, 

сінОжать, сінокІс, сірозЕм, скелелАз, скіснИй, складАний(ніж), склАдний(стрункий 

чоловік), скрОня, скронЕвий, скучнИй, слідОм(присл),слИна,  слов’янИн, смикнУти, 

смИкати, смІтнИк, смІттЯ, смОрід, смушЕвий, снІдання, сокирИще, соломИна, сомалІ, 

соплО (мн.сОпла), сортовИй, спИна, спОвнА, спрОстА, стегновИй, стИплер, стійловИй, 

стінОпис, стічнИй, стовідсОтковий, сторазОвий, сторінкИ (мн.), відповідати 
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стОячи(прислівник), стоячИ біля дошки – дієприсл., страйковИй, страснИй, стремЕнО, 

стрижнЕвий, стрижньОвий, стрільнУти, стрІмголОв, строковИй, струхлЯвілий, 

стужАвілий, сУглинок, сукАти, сУкроватиця, сумІсний, сум’яттЯ, сьОмга, сьОрбАти 

Т - У 

ТАзовИй, тАкОж, тАндЕм, тАсьмА, текстовИй, терезИ, тернОвий, тИгровий, тижнЕвик, 

тичковИй, тім’янИй, тОвпитися, толОкА, топорИще, торгівЕць, торгОвець, торОчити, 

трІска (скіпка), тріскА (риба), тріскОтнява, тужАвіти, тунЕць, тунІска, тюль, тЮлю, 

тЮлем (О.в), тягАти, тЯгнучи (дієприс), тятивА, дві тятивИ, тЯтиви(множ.), ужИнок, 

ужИток, Унікум, унісОн, уперЕміж (чергуючись), уперЕміжку, уперЕміш 

(перемішуючись), уперЕмішку, Урвище, урізнОбіч, урОдженець, Усмішка, Уставка 

(смужка в сорочці), устАвка (будь-що вставлене), Устілка, Устриця, учЕтверо, 

учетвЕрте 

Ф - Х - Ц 

ФартУх, фаховИй, фенОмен, фЕтровий, фільвАрок, флАгман, фланЕль, флАнець, 

флюорогрАфія, флуорогрАфія, фОльга, фОрзац, фотЕль, фрЕйліна, фрикадЕль, фугАс, 

фунікулЕр, фурУнкул, хАлЕпа, хАОс, хваткИй, хвильовИй, хльОскати, хоровИй, 

хрЕщЕння, цАрина, цЕбЕр, цеглянИй, цЕнтнер, цЕнтнер-кіломЕтр, церАта, цеховИй, 

цецЕ, цибАти, цИган (два цИгани – цигАни (множ)), цигАнка, цілодобовИй, ціннИк, 

цукЕрниця, цУкорниця, цьвОхати 

Ч-Ш-Щ 

ЧавИти, чадИти, чадІти, чаднИй, чалмА, чАртерний, часлОвець, чвАнитися, черговИй, 

черЕшнЕвий, черпАти, чисЕльний, чисЕльність, числовИй, читАння, чорнОзем, 

чорнОземля, чорнокнИжник, чорнОліс, чорнОслив, чотириАктовий, чотиривеслОвий, 

чотириразОвий, чотирицифровИй, чотовИй, чохлИти, чУваш, ЧувАшія, шабЕльний, 

шавлІєвий, шавлІя, шалАнда, шАшіль, шелюгА, шестірнЯ, шестискладОвий, шИроко, 

шляхОм (прийм.), шпильковИй, штрикАти, шУмний, шумлИвий, щебенЕвий, 

щЕлепний, щИголь, щИпці, щОгла, щодобовИй, щотижнЕвик 
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Ю-Я 

ЮрмИтися, юрбИтися, юродИвий, юхтОвий, юшИти, яблунЕвий, ядУчий, ядУшливий, 

яйцЕвий, Яловичий, Яловичина, ярмаркОвий, ясенОвий, ясновИдець, ясновИдіння, 

ярмаркОвий 

 


