Тести з основ латинської мови з медичною
термінологією
Розділ І
Теми: Фонетика
Дієслово
b) …dema
1.

У словах якого ряду буква s читається як звук з
a) semen, squama, sutura
b) gargarisma, glucosum, dosis
c) processus, sanguis, subcutaneus
d)

c) chol…
d) n…rvus
e) p…ectus
8.У якому терміні пишеться буква y

2. У якому слові буква c читається як звук ц
a) costa
b) crus
c) carbo
d) cerebellum
e) scapula

a) h…drophobia
b) vasel…num
c) v…trum
d) pulv..s
e) dos..s

3.У якому зі слів пишеться буква k

9.У якому терміні пишеться буква y

a) …ystis

a) h…pertonia

b) la…

b) vasel…num

c) …alanchoë

c) v…trum

d) …ancer

d) pulv..s

e) …uprum

e) c…to

4. У якому зі слів пишеться дифтонг ae
a) … go

10.У якому слові буквосполучення
читається як

ti

ці

b) chol…

a) mixtio

c) gangr…na

b) tibia

d) …mplastrum

c) tinctura

e) …mulsum

d) solutio
e) articularis

6. У якому зі слів пишеться дифтонг ae
a) c…rebrum

11. У якому слові буква і читається як
звук й

b) …grotus

a) infusum

c) n…rvus

b) Tilia

d) d…coctum

c) Iuniperus

e) …mulsum

d) maialis

7.У якому зі слів пишеться дифтонг oe
a) …mplastrum

e) Iodum

12. У якому слові буква і читається як звук й
a) mixtura

18. У якому слові буквосполучення
читається як

ці

b) minor

a) tibia

c) maialis

b) tinctura

d) infusum

c) operatio

b) Iodum

d) otitis

13.У якому слові буквосполучення ngu читається
як звуки нгв
a) angularis

ti

e) Tilia
19. У якому слові буквосполучення
читається як

ti

ці

b) longus

a) rachitis

c) unguis

b) tibia

d) angulus

c) ratio
d) tinctura

14. У якому слові буквосполучення ngu читається
як звуки нгу

e) ostium
20.У якому терміні пишеться буква y

a) lingua

a) P…nus

b) longus

b) v…ta

c) unguis

c) d…strophia

d) sanguis

d) d…gitus

e) unguentum

e) cut..s
21.У якому з поданих рядів

15.У словах якого ряду буква s читається як звук з
a) subcutaneus, abscessus, ossa
b) Sulfur, simplex, costa
c) glucosum, dosis, gargarisma
d) processus, sanguis, spiritus
e) sutura semen, squama,
16. У якому зі слів пишеться буква k

дієслова

стоять у формах наказового способу
a) solvĕre, dividо, curator, recipĕre
b) dividĕre, auscultat, vivo, sanat
c) cura, finite, audite, misce
d) signare, misceo, palpare, solves
e) vivis, sanare, audit, finio

a) …osta
b) …alium
c) …orpus
d) a…ua
e) …apsula
17. У якому зі слів пишеться дифтонг oe
a) d…ns
b) F…niculum
c) f…mur
d) m…dicina
e) n…rvus

22. У якому з поданих рядів

дієслова

стоять у формах наказового способу
a) misceo, signare, palpare, solves
b) dare, solvĕre, dividо, curator
c) vivis, dividĕre, auscultat, sanat
d) video, sanare, audit, finio
e) filtra, curate, fini, audite
23.Визначте дієвідміну дієслова:
a) recipĕre

1. III

b) sanare

2. II

c) finire

3. I

c) nutrire

3. I

d) studēre

4. IV

d) repetĕre

4. IV

25.Визначте дієвідміну дієслова:

e) macerare

a) sentire

1. I.

24. Визначте дієвідміну дієслова:
a) miscēre

1. III

b) signare

2. II

b) solvĕre

2 . IІ

c) habēre

3. ІІІ

d) studēre

4. IV

27. Знайдіть відповідний переклад дієслів

26. Знайдіть відповідний переклад дієслів

a)

solve

1. він позначає

b)

signat

2. давати

c)

finis

3. розчини

a)

sterilisare

1. змішувати

d) dare

4. ми змішуємо

b)

signare

2. слухати

e) miscemus

5. ти завершуєш

c)

audire

3. стерилізувати

d) miscēre

4. вимочувати

Розділ ІІ
Теми: Іменник І відміни
Іменник ІІ відміни,

c)

collega

d)

ampulla

e)

costa

Прикметник 1-ї групи
1. Вкажіть іменник, який належить до І відміни
a)

nervus

b)

ligamentum

c)

humus

d)

costa

2. Вкажіть іменник, який

належить до ІI

4. Які іменники належать до IІ відміни як
виключення

відміни
a)

pasta

a) Pinus

b)

unguentum

b) nasus

c)

vertebra

c) cerebrum

d)

mixtura

d) crystallus

e)

tabuletta

e) sirupus

3. Які іменники належать до І відміни як
виключення

5. Відшукайте вирази з неузгодженим
означенням

a)

charta

a) aqua destillata

b)

oculista

b) tabulettae et pilulae

c) tinctura Valerianae

неузгодженим означенням tinctura …

d) oleum purum
e) aqua Foeniculi

a) Mentha

6. Відшукайте вирази з неузгодженим

b) spirituosa

означенням

c) amara

a) aqua destillata

d) Belladonnae

b) tabuletta amara

e) aetherea

c) tinctura spirituosa

e) aqua Amygdalarum
Відшукайте

вирази

12. У якому словосполученні усі слова стоять
у родовому відмінку однини

d) oleum Pini

7.

11. Доповніть словосполучення

з

неузгодженим

означенням

a) infusum foliorum Salviae
b) thea florum Tiliae
c) tincturae Menthae piperitae

a) aqua Menthae

d) decoctum foliorum Farfarae

b) pulvis saluber

e) aqua Foeniculi

c) tinctura Belladonnae

13. У якому із словосполучень усі слова

d) oleum Pini

стоять у родовому відмінку однини

e) oleum Persicorum
8.Вкажіть, які іменики належать до II відміни
a) nervus,i m
b) oculus , i m
c) spiritus ,us m
d) fructus, us m
e) sirupus, i m

a) tinctura Nucis vomicae
b) infusi herbae Chamomillae
c) tinctura Nucis vomicae
d) foliorum Menthae piperitae
e) aqua Menthae piperitae
14. У якому із словосполучень усі слова

9. Доповніть словосполучення неузгодженим
означенням aqua…

стоять у родовому відмінку однини
a) tinctura Convallariae maialis

a) Vaselini

b) infusi gemmarum Betulae

b) Menthae

c) tinctura Belladonnae

c) amara

d) aquae Menthae piperitae

d) frigida

e) mucilago seminum Lini

e) recens
10. Доповніть словосполучення
неузгодженим означенням oleum…
a) Rosa

15. Який з поданих іменників стоїть у
формі родового відмінка множини

b) camphoratum

a) unguenta

c) purum

b) gemmarum

d) Olivarum

c) folium

e) Pinus

d) infusum
e) cortex

16. Який з поданих іменників стоїть у
формі родового відмінка множини

6. collega, ae m
bonum

a) bonus, b) bona, c)

a) capsulis
b) herbae
c) vertebrarum

21. Виберіть правильну форму родового
відмінка однини словосполучення crystallus
alba

d) sirupum

a)
b)
c)
d)
e)

e) ligamentum
17. Який з поданих іменників стоїть у
формі родового відмінка множини

crystallus albae
crystalli albae
crystalli albi
crystallus albi
crystallorum albarum

a) suppositoria
b) foliorum
c) ampullae
d) scapulam
e) massa
18. Який з поданих іменників стоїть у формі

22. Яка з вказаних форм відповідає родовому
відмінку множини
a) folia Menthae
b) foliorum Menthae
c) foliis Menthae
d) folii Menthae
e) folium Menthae

родового відмінка множини
a) capsulae

23. Доповніть речення, вибравши правильну

b) herbam

граматичну форму назви рослини
Praepara infusum florum …

c) olea
d) pilularum

a) Crataegus

e) decocta

b) Chamomillae

19. Яке з поданих словосполучень стоїть у

c) Valeriana

рецептурній формі ( родовому відмінку)

d) Tilia

a) oleum Pini

e) Farfara
Доповніть

речення,

вибравши

b) sirupi Sacchari

24.

c) emulsum oleosum

правильну

d) tinctura Belladonnae

рослини Filtra decoctum radicis …

e) herba Valerianae

граматичну

форму

назви

a) Taraxacum

20. Узгодьте прикметники з іменниками

b) Valeriana
c)

1. sirupus, i m a) ruber, b) rubra, c) rubrum

Foeniculum

d) Rhei
2. musculus,i m
rectum
3. decoctum, i n
c) frigudum
4. herba, ae f

e) Althaea

a)rectus, b)recta, c)
25.
a) frigudus, b) friguda,

Доповніть

правильну

речення,

граматичну

a) Eucalyptus
b) Kalanchoë

5. aqua,ae f
destillatum

форму

рослини Succus foliorum …
a)recens , b)recentis

a) destillatus, b) destillata, c)

c) Aloës

вибравши
назви

d) Farfara
e) Betula
26. Який з іменників за змістом є
продовженням

словосполучення

fractura…
a) ligamenti

30. Який прикметник за змістом і
граматичними ознаками
роду
є
продовженням словосполучення capsula…
a) amylacea
b) dextra
c) profundum
d) criticus
e) latum

b) cranii
c) musculi
d) oculi
e) labii

31. Який з іменників є початком
словосполучення за змістом і граматичними
ознаками роду ... album
a) tabuletta
b) unguentum
c) pasta

27.Який з іменників є початком
словосполучення за змістом і

d) massa

граматичними ознаками роду ...

e) charta

profunda
a) vulnus
b) nervus
c) musculus
d) ligamentum

32. Відшукайте вірний переклад
словосполучення fractura claviculae et
costarum
a)
перелом правої ключиці
b)
перелом правої лопатки
c)
перелом ребер
d)
перелом ключиці і ребер
e)
перелом лопатки і ребер

e) arteria
28.Який з іменників є початком

33. Узгодьте прикметники з іменниками за
значенням та родом

словосполучення за змістом і
граматичними ознаками роду ... latus
a) ligamentum
b) costa
c) os
d) musculus
e) dorsum
29.
Відшукайте
правильний
переклад речення Настойка алое
та сироп ревеню – проносні
засоби.
a) Succus Aloës et sirupus Rhei ut
remedia sedativa adhibentur.
b) Tinctura Aloës et succus Rhei
remedia laxantia.
c) Tinctura Aloës et sirupus Rhei
remedia antipyretica sunt.
d) Infusum Aloës et sirupus Rhei
remedia laxantia sunt.
e) Infusum Aloës et succus Rhei
remedia laxantia sunt.
a) tabuletta
1. frigidum

a)
b)
c)
d)
e)

musculus
unguentum
oculus
tinctura
costa

1.dexter
2. rectus
3. flavum
4. vera
5. aetherea

34.Узгодьте прикметники з іменниками за
значенням та родом
b)
c)
d)
e)

Роздділ ІІІ

infusum
capsula
charta
ligamerntum

2. gelatinosa
3. latum
4.amara
5.cerata

Теми:
Іменник ІІІ відміни.
Іменник ІV відміни.
Іменник V відміни.
usus
dosis
homo
fructus
sanus
amarus

Прикметник 2-ї групи.
Ступені порівняння прикметника.
1. Узгодьте прикметники з іменниками за
значенням та родом
compositum
internus

pulmo
decoctum
clavicula
pulvis
solutio

7. Відшукайтке переклад
словосполучення гострий біль
os frontale
columna vertebralis
angulus acutus
tinctura recens
dolor acer

subtilis
frigidum
sinister
oleosa
dextra
3.Вкажіть рід прикметників III відміни(2ї групи)
salubris
a) m
saluber
b) f
salubre
c) n
4.Вкажіть рід прикметників III відміни
silvester
a) m
silvestre
b) f
silvestris
c) n
5.Вкажіть, які іменники належать до II, а
які до ІV відміни
manus,us f
morbus, i m
fructus, us m
genu, us n
sirupus, I m
II
IV
6. Вкажіть, який з перекладів відповідає
правильним граматичним формам і
послідовності слів максимальна доза
dosis maximae
dosis maxima
dosis maximis
dosis maximus
doses maximae

2. Узгодьте прикметники з іменниками за
значенням та родом

8. Відшукайте переклад словосполучення
внутрішнє вживання
A. facies Hippocratica
B. usus internus
C. spiritus aethylicus
D. genu sinistrum
E. Convallaria majalis
9. Відшукайте відповідний переклад виразу
extractum Bursae pastoris fluidum
A. сухий екстракт грициків
B. екстракт сухої трави грициків
C. рідкий екстракт грициків
D. приготуй екстракт трави грициків
E. екстракт грициків
10. Відшукайте
переклад
foramen occipitale magnum

словосполучення

довга потилична зв’язка
перелом стегнової кістки
великий потиличний отвір
розрив потиличної зв’язки
E. розрив зв’язки стегна
11. Відшукайте відповідний переклад виразу
fractura digitorum manus
A. перелом правої руки
B. перелом пальців руки
C. перелом лівої кисті
D. вивих пальців руки
E. перелом великого пальця
A.
B.
C.
D.

12. Відшукайте відповідний переклад
речення Morbi acuti, chronici et infectiosi
sunt.
A. Хвороби бувають різні.
B. Інфекційні хвороби – це заразні
хвороби.
C. Інфекційні хвороби – небезпечні.

D. Хвороби є гострі, хронічні та
інфекційні.
E. Є хвороби гострі і хронічні.
13. Відшукайте відповідний переклад виразу
abscessus pulmonis sinistri
A. абсцес лівого коліна
B. абсцес правої легені
C. абсцес лівої легені
D. підшкірний нарив
E. легеневий нарив
14.Відшукайте переклад словосполучення
смертельний кінець
A. vena cava
B. manus dextra
C. costa vera
D. exitus letalis
E. morbus chronicus
15. Відшукайте переклад словосполучення
дрібний порошок
A. charta cerata
B. capsula gelatinosa
C. vitrum nigrum
D. pulvis subtilis
E. aqua destillata
16. Доповніть словосполучення за змістом
decoctum … Quercus
A. florum
B. seminum
C. apicis
D. radicis
E. corticis
17. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом infusum … Lini
A.
corticis
B.
apicis
C.
gemmarum
D.
seminum
E.
radicis
18. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом thea … Tiliae
A. gemmarum
B. florum
C. radicis
D. seminum
E. fructuum
19. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом cancer … sinistri

A.
B.
C.
D.
E.

labii
cutis
gastris
oculi
recti

20. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом aether pro …
A. injectionibus
B. uso interno
C. narcosi
D. usum externum
E. gargarismatis
21. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом Da tincturam in….
A. capsulis gelatinosis
B. vitro nigro
C. in ampullis
D. in charta cerata
E. in charta paraffinata
22. Відшукайте продовження
словосполучення fructus…
A. Valerianae
B. Betulae
C. Rosae
D. Iodi
E. Bromi
23. Продовжіть рецептурний вираз Misce, ut
fiat…
A.
pilulae
B.
suppositoria
C.
species
D.
pulvis
E.
pastae
24. Продовжіть рецептурний вираз Misce, ut
fiant…
A. pasta
B. pilulae
C. pulvis
D. unguentum
E. massa pilularum
25 Доповніть словосполучення
прикметником у правильній граматичній
формі та відповідного змісту
musculus …
A. rectus
B. latum
C. purus
D. alba
E. longa

26. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом Da suppositoria
in….
A. capsulis
B. ampullis
C. charta cerata
D. lagoena
E. vitro nigro
27. Який з перекладів відповідає правильним
граматичним формам та порядку слів
найдовший м’яз голови
A. longissimus musculus capitis
B. musculus longissimus capitis
C. musculi longissimi capitis
D. musculus brevissimus capitis
E. musculus longissimus capiti
28. Відшукайте правильно узгоджене
словосполучення грудного збору
A. species pectorale
B. species pectorales
C. species pectoralium
D. specierum pectoralium
E. speciebus pectoralibus

33. Відшукайте переклад виразу hepar
sanum
A. праве стегно
B. здорова печінка
C. ліва кисть
D. правий шлуночок
E. здорове серце
34. Відшукайте переклад виразу decoctum
recens
A. хронічна хвороба
B. хороший метод
C. холодний настій
D. великий кристал
E. свіжий відвар
35. Відшукайте переклад виразу musculus
brevis
A. свіжий екстракт
B. короткий м’яз
C. гострий біль
D. довгий м’яз
E. права кисть

29.Відшукайте правильно узгоджене
словосполучення коротка зв’язка
A. ligamentum brevis
B. ligamenta brevia
C. ligamenti brevis
D. ligamentum breve
E. ligamentum brevo

36.Відшукайте переклад виразу aqua
Amygdalarum
A. м’ятна вода
B. мигдальна вода
C. трава ромашки
D. персикове масло
E. мигдальне масло

30.Відшукайте правильно узгоджене
словосполучення короткий м’яз
A. musculus brevissimus
B. musculus brevis
C. musculi brevi
D. musculis brevis
E. musculo brevo
31. Відшукайте правильно узгоджене
словосполучення ароматичний збір
A. species aromaticum
B. speciebus aromaticis
C. species aromatici
D. specierum aromaticarum
E. species aromatica

37.Відшукайте переклад виразу pulmo
dexter
A. правий шлуночок
B. рідкий екстракт
C. права легеня
D. здорове серце
E. скроня права
38. Відшукайте правильно узгоджене
словосполучення здорова людина

32. Відшукайте правильно узгоджене
словосполучення Гіппократове обличчя
A.
Hippocratica facies
B.
facies Hippocraticum
C.
facies Hippocratica
D. faciem Hippocraticam
E.
faciei Hippocraticae

A. homo sana
B. homo sanus
C. hominis sani
D. homines sani
E. sanus homo
39. Доповніть словосполучення іменником,
який підходить за змістом succus
…Eucalypti
A. corticis
B. florum
C. gemmarum
D. herbae
E. foliorum

Розділ III
Теми:
Клінічна термінологія, греко-латинські терміноелементи.
Рецептурні вирази.
1. Відшукайте грецький відповідник
латинського терміна musculus
A. cardB. mycC. myoD. dermE. gastr2. Відшукайте грецький відповідник
латинського терміна femina
A. ophthalmos
B. card
C. hydr
D. gynaec
E. derma
3. Виберіть префікс, щоб утворити термін з
терміноелементом –trophia, який має
значення “відсутність живлення”
A. dysB. exC. aD. hyperE. hypo4. Відшукайте правильне тлумачення
клінічного терміна cardiopathia
A. захворювання головного мозку
B. запалення серцевого м’яза
C. запалення мозкової оболонки
D. захворювання серця
E. лікування серця
5. Відшукайте правильне тлумачення
клінічного терміна cystoscopia
A. інструментальний огляд шлунка
B. рентгенівське обстеження
сечового міхура
C. інструментальний огляд сечового
міхура
D. інструментальний огляд шлунка
E. запалення сечового міхура
6. Утворіть клінічний термін “запалення
слизової оболонки носа” добравши

початковий терміноелемент до кінцевого itis
A. bronchB. gastrC. rhinD. dermatE. mast7. Відшукайте правильне тлумачення
клінічного терміна dyspnoë
A. відсутність дихання
B. затруднене дихання
C. прискорене серцебиття
D. розлад живлення
E. відсутність серцебиття
8. Відшукайте правильний переклад терміна
зі значенням оперативний розтин шлунка
A. cardiopathia
B. nephralgia
C. mastitis
D. gastrotomia
E. bronchoscopia
9. Відшукайте правильний переклад терміна
наявність гною у крові
A. pneumonia
B. pleuritis
C. pyaemia
D. anaemia
E. haematologia
10. Відшукайте правильний переклад терміна
оперативний розтин дихального горла
A. pneumothorax
B. tracheotomia
C. gastrotomia
D. stetoscopia
E. laryngitis
11. Відшукайте правильний переклад терміна
збільшення вмісту води у крові
A. pyaemia
B. haematuria
C. hydraemia
D. haematoma
E. gastritis
12. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням оперативне
видалення

A.
B.
C.
D.
E.

gastralgia
haematologia
appendectomia
tonsillitis
hydrophobia

13. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням лікування
A. neuralgia
B. pharmacologia
C. pharmacotherapia
D. cardiologia
E. myalgia
14. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням біль
A. cardiopathia
B. transplantatio
C. dermatitis
D. neuralgia
E. myoma
15. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням боязнь(страх)
A. bronchoscopia
B. otitis
C. hydrophobia
D. oncologia
E. zoologia
16. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням запалення
A. mastopathia
B. dermatitis
C. bronchalgia
D. bronchoscopia
E. myoma

19. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням
інструментальне дослідження
A. dermatitis
B. cardiopathia
C. cystoscopia
D. gastritis
E. graphia
20. Яке із словосполучень записане у
рецептурній формі
A. pulvis simplex
B. cortex Quercus
C. radicis Valerianae
D. fructus Rosae
E. flores Chamomillae
21. Яке із словосполучень записане у
рецептурній формі
A. tinctura amara
B. vaselinum optimum
C. Convallaria majalis
D. sirupi simplicis
E. pulvis subtilis
22. Яке із словосполучень записане у
рецептурній формі
A. spiritus aethylici
B. tinctura aetherea
C. species aromaticae
D. unguentum simplex
E. decocta recentia

17. У якому терміні присутній
терміноелемент зі значенням наука (вчення)
A. gastrotomia
B. dermatologia
C. cardiopathia
D. cystectomia
E. hypertonia

23. Яке із словосполучень записане у
рецептурній формі
A. sirupus sacchari albi
B. sirupi sacchari albi
C. sirupum sacchari albi
D. sirupus saccharum album
E. sirupum saccharum album
24. Яке із словосполучень записане у
рецептурній формі
A. extractum foliorum Eucalypti
B. extracta foliorum Eucalypti
C. extracti foliorum Eucalypti
D. extracti folii Eucalypti
extracta folia Eucalypti

18. У якому терміні присутній префікс зі
значенням розлад функції
A. anuria
B. dystrophia
C. hypertrophia
D. hypovitaminosis
E. atrophia

25. Яке словосполучення записане у
рецептурній формі
A. pulvis simplex
B. radicis Valerianae
C. sapo viridis
D. cortex Quercus
E. folia Eucalypti

26. Яка з поданих іменникових форм
вживається в рецепті
A. tabuletta
B. herba
C. mixtura
D. gemma
E. pulveris
27. Яка з поданих іменникових форм
вживається в рецепті
A.
radix
B.
solutionis
C.
infusum
D.
tinctura
E.
oleum
28. Яка з поданих іменникових форм
вживається в рецепті
A. tinctura
B. olei
C. folium
D. flos
E. extractum

A. infusum
B. tincturae
C. cortex
D. emulsum
E. pulvis
30.Яка з поданих іменникових форм
вживається в рецепті
A. decoctum
B. solutio
C. extracti
D. acidum
E. folium

29. Яка з поданих іменникових форм
вживається в рецепті

Готуємося до підсумкового тестового контролю
1. Вкажіть, до якої відміни належать іменники:
1. costa,ae,f
2. genu,us,n
3. oleum,i,n
4. flos,oris,m
a) I
5. oculus,i,m
b) II
6. . cutis,is,f
с) III
7. Mentha,ae,f
d) IV
8. species,ei,f
e) V
9. cancer,cri,m
10. anaemia,ae,f
2. Виберіть іменники І і ІІ відмін, які стоять у формах Gen.Sing., Gen.Plur.:
1. suppositorium
2. pilulae
3. cranii
a) Gen.sing.
4. mammae
b) Gen.plur.
5. cancer
6. foliorum
7. charta
8. infusorum
9. capsularum
10. bronchus
3. Виберіть форми Nom.Plur. та Gen. Plur. для наступних іменників:
1. aqua,ae,f
a) aquaе
b) aquam
c) aquarum

d) aquis
2. uterus, i, m

a) uteri
b) uterus
c) uterorum
d) utero

3. venenum, i,n

a) venena
b) venenis
c) venenorum
d) veneno

4. paediater,tri,m

a)
b)
c)
d)

5. bolus, i, f

a) boli
b) bolorum
c) bolos
d) bolum

6. flos, oris,m

a) floris
b) flores
c) flores
d) floribus

paediatri
paediatris
paediatro
paediatrorum

4. Допишіть закінчення:
1. angina,ae,f
Sing.
Nom. angin…
Gen. angin…

Plur.
Nom. angin…
Gen. angin…
2.bolus, i,f

Sing.
Nom. bol…
Gen. bol…

Plur.
Nom. bol…
Gen. bol…
3. oleum,i,n

Sing.
Nom. ole…
Gen. ole…

Plur.
Nom. ole…
Gen. ole…

5. Знайдіть правильний латинський відповідник до поданого українського терміна:
1. вощений папір
a ) infusum amarum
2. рак шлунка
b) bulbus oculi
3. м’ятна вода
c) herba Convallariae
4. гіркий настій
d) charta cerata
e) aqua Menthae
f) unguentum nigrum
g) cancer ventriculi
h) infusum calidum

i) palatum durum
6. Утворіть словосполучення, підібравши до іменників прикметники, відповідні за
значенням та родом:
1. clavicula
A. a) amarus, b)-a, c)-um;
2. morbus
B. a) verus, b)-a, c)-um;
3. costa
C. a) dexter, b)-tra, c)-trum;
4. capsula
D. a) acutus, b)-a, c)-um;
5. sirupus
E. a) flavus, b)-a, c)-um;
6. linimentum
F . a) gelatinosus, b)-a, c)-um.
7. Визначте, в яких відмінках стоять іменники:
1. herbae
a)Nom. Sing.
2. oleorum
b) Gen. Sing.
3. unguenta
c) Nom. Plur.
4. pilularum
d) Gen. Plur.
5. ulnae
6. decoctum
7. suppositoria
8. furunculus
9. cancri
10. digitorum
8. Узгодьте прикметник
термінів:
1. tincturarum
2. massa
3. linimentorum
4. decocta
5. sirupi
6. haemmae

spissus,a,um

з іменниками, визначте відмінки отриманих
a) spissae
b) spissa
c) spissi
d) spissorum
e) spissarum

A.
B.
C.
D.

Nom. Sing.
Nom. Plur.
Gen. Sing.
Gen. Plur.

9. Визначте правильно узгоджені терміни:
1. широкий м’яз
a) musculi lati
b) musculus latus
2. порожні вени

a) vena cava
b) venae cavae

3. довга зв’язка

a) ligamentum longum
b) ligamenta longa

4. глибокі нерви

a) nervus profundus
b) nervi profundi

10. Утворіть терміни, поєднавши терміноелементи двох колонок:
1. gastr(o)a) -logia
2. onc(o) b) -pathia
3. dermat(o) d) - itis

4. bronch(o) -

e) - scopia

11. Вкажіть, який з перекладів відповідає правильним граматичним формам і
послідовності слів:
1.найчистіший ефір для наркозу
a) purissimus aether pro narcosi ;
b) aether purus pro narcosi ;
c) aether purissimus pro narcosi;
d) aether pro narcosi purissimus ;
12. Вкажіть, який з перекладів відповідає правильним граматичним формам і
послідовності слів:
1.стерилізований розчин для ін’єкцій
a) solutionis sterilisatae pro injectione;
b) solutio pro injectionibus sterilisatus;
c) solutio sterilisatus pro injectionibus;
d) solutio sterilisata pro injectionibus;
13. Вкажіть ряд, який містить лише рецептурні форми іменників І відміни:
a) tincturae, ampulla, gemma, aqua
b) tincturae, ampullae, gemmae, aquae
c) tincturae, ampullis, gemmarum, aquae
f)
tincturae, ampullais, gemmae, aquae
14. Вкажіть ряд, який містить лише рецептурні форми іменників ІІ відміни:
a) unguentum, folia, sirupus, decocti;
b) unguentum, foliorum, sirupus, decocti;
c) unguenti, foliorum, sirupi, decocti
1. unguenti, folii, sirupi, decocti
15. Вкажіть ряд, який містить лише рецептурні форми іменників ІІІ відміни:
a)
b)
c)
a)

florum, cortices, radicis, solutio, liquoris, seminum;
florum, corticis, radicis, solutionis, liquoris, seminum;
floribus, cortices, radicis, solutiones, liquoris, seminis;
flores, corticis, radicis, solutio, liquoris, semina.

16. Допишіть форму Gen. Sing. поданих іменників:
a) aether

__________

b)

__________

pix

c) sulfas

__________

d) nitras

__________

e) mucilago

__________

17. Доповніть граматичні форми закінченнями Nom. Sing, Gen.Sing. або Gen. Plur.:

a) infusum flor…(-is,- um,- ibus) Chamomill…(-i,- arum,- ae);
b) mucilago semin…(-i,- orum,- um) Lin…(-i,- is,- ae);
c) pulvis radic…(-ae,- is,- ibus) Rhe…(-is,- us,- i);
d) solutio Iod…(-um,- orum,- i) spirituos…(-a, -um,-us);
e) picis liquid…( -er, -a, -ae) Betul…(-a, -ae, - is) .

18. Узгодьте прикметники з іменниками
1. homo

/ a) sanus, b)sana, c)sanum /;

2. flos

/ a)silvester, b)silvestris, c)silvestre /;

3. os

/ a)temporalis, b)temporale /;

4. injectio

/ a)intramuscularis, b)intramusculare, /;

5. carbo

/a)activatus, b)activatus, c)activatum/.

19. Узгодьте прикметники з іменниками
1. pulmo

/ a)dexter, b) dextra, c) dextrum /;

2. solutio

/ a)spirituosus, b) spirituosus, c) spirituosus /;

3. os

/ a)nasalis, b) nasale /;

4. injectio

/ a)subcutaneus, b) subcutanea / c) subcutaneus/;

5. spiritus

/a)aethilucus, b) aethilucus , c) aethilucus /.

20. Виберіть закінчення родового відмінка однини назв лікарських рослин:
1. Adonis vernalis

a) -idis -is
b) -i -is
c) -um –ium

2. Nux vomica

a) -i -ae
b) - ae –ae
c) -cis -ae

3. Bursa pastoris

a) - ae -is
b) - ae - ae

c) - arum – ium
4. Filix mas

a) - icis - ris
b) - icis - is
c) - es -es

5. Papaver somniferum

a)-is - is
b)-i -i
c)-is –i
21. Виберіть закінчення родового відмінка однини рецептурних виразів :
1. solutio oleosa
a) -onis -i
b) -onis -ae
c) -um -ium
2. pulvis simplex

a) -i -i
b) -ae -i
c) -eris -is

3. radix amara

a) - is -is
b) - icis - ae
c) - um - arum

4. spiritus boricus

a) -us -i
b) -i -i
c) -us -us

5. cortex pulveratus

a)-is - is
b)-icis -i
c) -i -i

22. Розташуйте слова у правильній послідовності, щоб утворити речення:
Приготуй свіжий настій листя шавлії для полоскання.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Salviae
praepara
foliorum
ad gargarisma
infusum
recens
1__ 2__ 3__ 4__ 5__6__.

23. Розташуйте слова у правильній послідовності, щоб утворити речення:
Хірург лікує перелом правої кисті .
a)
b)
c)
d)

fracturam
chirurgus
dextrae
curat

e) manus
1__ 2__ 3__ 4__ 5__.
24. Розташуйте слова у правильній послідовності, щоб утворити речення:
Хворий проціджує настій квітів ромашки перед вживанням .
a)
b)
c)
d)
e)
f)

infusum
Chamomillae
ante usum
colat
aegrotus
florum

1__ 2__ 3__ 4__ 5__6__.

25. Відшукайте пари:
1. sirupus recens
2. vertebra cervicalis
3. foramen occipitale
4. os latum
5. musculus brevis

a) короткий мяз
b)потиличний отвір
c) широка кістка
d) свіжий сироп
e) шийний хребець

26. Відшукайте пари:
1. ligamentum latum
2. vena cava
3. manus dextra
4. os temporale
5. fructus dulcis

a) солодкий плід
b)порожня вена
c) скронева кістка
d) права кисть
e) широка з’вязка

27. Які з поданих рядів містять прикметники лише 2-ї групи (Ш відміни):
a) silvester, simplex, niger, abdominalis ;
b) saluber, brevis, vertebralis, recens;
c) ruber, purus, lumbalis, cervicale;
d) muscularis, majalis, sapiens, occipitale;
e) dexter, naturalis, felix, sapiens.
28. Виберіть форми Gen. sing. серед наступних словосполучень :
a) pulmonis dextri
b) floris silvestris
c) carbonis activati
d) sirupus simplex
e) tincturae simplicis
f) unguenta simplicia
g) suppositorii vaginalis
h) folium recens
29. Виберіть форми Gen. sing. серед наступних словосполучень :
a) pulveris simplicis

b) tinctura amara
c) infusum frigidum
d) sirupi dulcis
e) florum alborum
f) spiritus aethylici
g) radicis amarae
h) unguentum flavum
30. Виберіть форми Gen.plur. серед поданих словосполучень:
a) suppositoriorum rectalium
b) unguenti simplicis
c) specierum antiasthmaticarum
d) solutionis aquosae
e) spiritus aevaginalisthylici
f) fructuum recentium
g) tabulettarum amararum
h) saponis viridis
31. Виберіть форми Gen.plur. серед поданих словосполучень:
a) solutionis sterilisetae
b) tabulettarum amararum
c) specierum diureticarum
d) olei puri
e) foliorum recentium
f) fructuum dulcium
g) linimenti albi
h) suppositorii vaginalis
32. Утворіть форми Gen.sing. наступних словосполучень:
a) spiritus camphoratus _________ ____________
b) tinctura amara

_________ ____________

c) fructus Crataegi

___________ __________

d) tinctura Belladonnae _________ _____________
e) fructus recens

_________ _____________

33. Узгодьте прикметники з іменниками, вибравши правильне закінчення:

-us
1)
2)
3)
4)

manus sinistr …
Quercus lat…
res simpl…
species pectoral…

-er

-a

-ae -um -is

-es

-e

-r

-s

-ex

5) fructus dulc…
6) manus magn…
7) spiritus aethylic…
8) sensus acut…
9) status praesen…
10) usus extern…
34. Визнач дієвідміну дієслів:
I

II

III

IV

1) dividit
2) movent
3) dignoscunt
4) adhibetur
5) solvunt
6) praeparat
7) agitate
8) colamus
9) parate
10) veniunt
11) dormi
12) recipe
13) audiunt
14) scribunt
15) miscetur

35. Утворіть терміни за схемою неузгодженого означення (Sn+Sg), вибравши
правильну граматичну форму іменника:

Fructus

1.
2.
3.
4.
5.

a) Crataegus
a) Foenicola
a) Fragaria
a) Rosis
a) Myrtilli

b) Crataegi
b) Foeniculae
b) Fragariae
b) Rosi
b) Myrtillus

c) Crataegis
c) Foeniculis
c) Fragariis
c) Rosae
c) Myrtillis

d) Crataegae
d) Foeniculi
d) Fragarius
d) Rosiei
d) Myrtillum

