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ПЕРЕДМОВА
Посібник розроблено згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки
України щодо проведення державної підсумкової атестації у четвертих класах
загальноосвітніх навчальних закладів та вимог оновленої у 2016 році навчальної
програми з української мови.
Пропонується 15 підсумкових комбінованих робіт двох типів (у двох варіан
тах), які передбачають перевірку правописних і мовленнєвих умінь учнів
(зокрема: будувати речення, зв’язні тексти, висловлювати міркування за допомогою різних мовних засобів), а також практичне застосування мовних знань
з фонетики, лексики, граматики, орфографії тощо.
Кожна перевірна робота першого типу містить сім завдань різних рівнів
складності: три тестових завдання закритого типу з вибором однієї правильної
відповіді з трьох запропонованих, одне завдання на встановлення відповідності;
одне відкрите завдання, виконання якого передбачає коротку письмову відповідь; текст для списування з пропущеними орфограмами і одне творче — зв’язне
висловлювання на задану тему (5–6 речень).
Контрольні роботи другого типу складаються із шести завдань: тексту для
списування з пропущеними орфограмами, чотирьох відкритих завдань за змістом
тексту для перевірки мовних знань та одного творчого.
Оцінювання контрольної роботи здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 р. № 1009 «Нові орієнтовні вимоги
до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи».
Використання даного посібника допоможе добре підготуватися до державної
підсумкової атестації у 4 класі.
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РОБОТА № 1
Варіант 1
1. Вибери рядок, у якому всі наведені слова — прикметники.

А срібні, золото, кольорове
Б срібні, золота, колір
В сріблястий, золотий, кольорова
2. Вибери рядок, у якому всі іменники записано правильно.

А апельсин, черемха, св’ято
Б апельсин, черемха, свято
В апельсин, чиремха, св’ято
3. Визнач, яку частину слова виділено у прислівниках влітку, смачно,
добре.

А префікс
Б суфікс
В закінчення
4. Вкажи стрілкою дієслова, якими можна замінити подані вислови.

клювати носом 		
задирати носа 		
зарубати на носі 		

 запам’ятати
 зазнаватися
 засинати

5. Запиши математичний вираз словами, вживаючи прийменник до.

80 + 20 = 100
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6. Прочитай і спиши текст, вставляючи, де потрібно, апостроф і пропущені
букви. В окремих словах букви, що позначають приголосні звуки, вибери
з дужок.

Річка плине спокійно, але де трапляють(ц, с)я кам..яні береги —
течія так і струмить. Там, на шви(т, д)кій воді, ловили ми бобирів, їх
ще бичками називають...
Бобир сірий та непримітний, а як потрапить на ву(т, д)ку,
ро(з, с)чепірить усі свої колючі плавці, ще й п..щить.
За А. Топачевським
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7. Склади і запиши текст на тему «На річці». (5–6 речень)
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Варіант 2
1. Вибери рядок, у якому всі наведені слова — прислівники.

А вечір, гірко, весело
Б увечері, вгору, весело
В вечірнє, уважно, гірке
2. Вибери рядок, у якому всі іменники записано правильно.

А четвер, буряк, молотьба
Б четвер, буряк, молодьба
В четвер, бур’як, молотьба
3. Визнач, яку частину слова виділено у прикметниках прекрасне, сільський,
зимова.

А префікс
Б суфікс
В закінчення
4. Вкажи стрілкою дієслова, якими можна замінити подані вислови.

пекти раків 		
байдики бити 		
надути губи 		

 ображатися
 лінуватися
 червоніти

5. Запиши математичний вираз словами, вживаючи прийменник від.

60 – 40 = 20
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6. Прочитай і спиши текст, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки.

Море шуміло, дрібні камінці торохкотіли, зачеплені хвилею. Чайки
цілими зграями літали над водою, жалібно скиглячи, однаково і в погоду
і в негоду, (в)день і (в)ночі. Камі..я і скелі над бер..гом (с, з)давались
ще більш нерухомими проти вічно ж..вого, вічно рухомого моря.

Леся Українка
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7. Склади і запиши текст на тему «На морі». (5–6 речень)
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