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Передмова

Контрольні роботи розроблено згідно з орієнтовними вимогами 
щодо проведення державної підсумкової атестації учнів четвертих 
класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Пропонуються різні комбінації підсумкових робіт у двох варіантах.
Завдання з української мови передбачають перевірку правопис-

них і мовленнєвих умінь учнів (зокрема: будувати речення, зв’язні 
тексти, висловлювати міркування за допомогою різних мовних за-
собів), а також практичне застосування мовних знань з фонетики, 
лексики, граматики, орфографії тощо.

Зміст підсумкових робіт з читання (українська мова навчання) 
спрямований на перевірку розуміння прочитаного тексту; обізнанос-
ті з колом дитячого читання, доступного цьому вікові; усвідомлення 
літературознавчих понять, необхідних під час аналізу твору; умінь 
узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); 
практичних навичок роботи над текстами різних жанрів (казкою, 
оповіданням, віршем, байкою, легендою); здатності відчувати роль 
та красу художнього слова (якими засобами описано ту чи іншу 
подію, предмети, явища); умінь виконувати творчі завдання, ви-
словлювати власну думку з приводу прочитаного.

Зміст підсумкових контрольних робіт з математики відповідає ви-
могам Програми з математики для 1–4 класів (зі змінами) й охоплює 
змістові лінії «Нумерація чисел», «Дроби», «Дії над числами», «Ви-
рази», «Рівняння і нерівності», «Задачі», «Величини», «Геометричні 
фігури та величини».

Оцінювання контрольних робіт здійснюється відповідно до Лис-
та Міністерства освіти і науки України № 1/9-74 від 28.01.2014 р. 
«Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів по-
чаткових класів загальноосвітніх навчальних закладів».
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роБота I

Варіант 1

1. Прочитати й списати текст, вставляючи, де потрібно, апостроф 
і пропущені букви та розкриваючи дужки.

Наша рідна мова багата і красива. Проте вона сама до рук  
(не)даст..я. Щоб віл..но, невимушено, красиво ро(з,с)мовля-
ти, треба вчитися. Вчитися наполегливо, вивчати прав..ла, 
бо це закони мови, запам..ятовувати нові слова, прислів..я 
та прика(з,с)ки, бо це (с,з)багачує мову, вивчати вірші, бо це 
ро(с,з)виває пам..ять. 

(Не)шкодуйте часу й зусиль для вивче..я мови. Мова — наш 
вірний дру.. і помічник протягом ус..ого жи..я.

За А. Коваль
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2. Знайти і виписати з тексту дієслово, яким можна замінити ви-
слів зарубати на носі.

3. Знайти і виписати з тексту прислівники. Поставити до них пи-
тання.

4. Підкреслити у списаному тексті спонукальне речення.

5. Виписати з першого речення тексту слово, якому відповідає 
подана схема.

 — 

6. Скласти і записати міркування «Чому треба берегти рідну мову» 
(4–5 речень).
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Варіант 2

1. Прочитати й списати текст, вставляючи, де потрібно, апостроф 
і пропущені букви та розкриваючи дужки.

Мова народу — кращий, що ніколи (не)в..яне й вічно зно-
ву ро(з,с)пускається, цвіт ус..ого його духовного жи..я, яке 
починаєть..я далеко за межами історії.

У скар(п,б)ницю рідного слова (с,з)кладає одне поколі..я 
(за)одним плоди гл..боких с..рдечних рухів, плоди історичних 
подій, вірува..я, погляди, сліди пережитого горя й пережитої 
радос..і. Одним словом, увесь слі(д,т) свого духовного жи..я 
народ дбайливо зб..рігає в народному слові.

За К. Ушинським
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2. Знайти і виписати з тексту дієслово, яким можна замінити 
слово нагромаджувати.

3. Знайти і виписати з тексту прислівники. Поставити до них пи-
тання.

4. Підкреслити у списаному тексті речення з однорідними чле-
нами.

5. Виписати з останнього речення тексту слово, якому відповідає 
подана схема.

 — 

6. Скласти і записати текст-міркування «Чому українську мову 
називають солов’їною» (4–5 речень).


