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переДмова

У 4-му класі, згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досяг-
нень учнів початкової школи», передбачається тематична перевірка 
знань учнів з літературного читання, української мови, математики, 
природознавства і навчальних предметів «Я у світі» та «Основи здо-
ров’я».

Тематичний контроль (перевірку й оцінювання), як правило, здій-
снюють після опанування програмової теми (підтеми) чи розділу. 
Його мета — перевірити та оцінити навчальні досягнення четверто-
класників з кожного предмета.

Пропонований посібник містить тематичні роботи з літературного 
читання, української мови, математики, природознавства, «Я у світі» 
та «Основ здоров’я», зміст яких складено відповідно до вимог чинних 
програм для 4 класу.

Завдання подано у двох варіантах. Учні можуть послідовно ви-
конувати завдання безпосередньо у посібнику. Під час оцінювання 
враховують правильність і повноту виконаних завдань.
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«Казка про дивну дружбу»

Варіант 1

Дата 

1. Визнач жанр прочитаного твору. (Див. вкладку.)

 легенда   казка   оповідання

2.  Про дружбу яких птахів йдеться у прочитаному творі?

 сороки і галки  голубки і голуба  голубки й галки

3.  Що сталося з галкою одного весняного дня?

 вона вимазалася білою фарбою

 вона зловила маленьку хмаринку

 вона захотіла побавитися

4.  «У неї було ніжне й вірне серце». Так сказано про…

 галку   голубку   хмаринку

5.  Яке прислів’я найточніше виражає головну думку твору?

 Вчора браталися, нині розсталися.

 Дружба, як дзеркало: розіб’єш — не складеш.

 Ми з тобою, як риба з водою.

6.  Напиши невеличку казочку про пташину дружбу.
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«Забутий Курінь»

Варіант 1

Дата 

1.  Визнач жанр прочитаного твору.

 легенда   оповідання   казка

2.  Що таке курінь? 

 те саме, що курець

 невелика тимчасова будівля

 дрібні часточки, що кружляють у повітрі

3.  Які вітри гасають побіля куреня в полудень?

 зелені   прозорі    блакитні

4.  Що росте на самому вершечку куреня?

 голубеня   лелеченя   тополеня

5.  Молодий курінь був схованкою для…

 розбійників  сіячів   хлопчаків
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6.  Придумай і запиши свою коротеньку історію куреня.

«Хто такі скіфи»

Варіант 1

Дата 

1. Визнач жанр прочитаного твору.

 міф    легенда    оповідання

2. Як називаються скіфські поховання?

 піраміди   кургани    гробниці

3. коли відбувався звичай братання?

 перед бойовим походом   перед полюванням

    перед укладанням мирної угоди



Літературне Читання

7

4. Чим скіфи прикрашали свій одяг? 

 срібними монетами    золотими пластинками

    мідними брязкальцями

5. Яка зі знахідок скіфських курганів є найславнозвіснішою?

 золоті сережки     золота пектораль

     золота гривна

6. Якими ти уявляєш собі древніх скіфів? Опиши.

«Морква»

Варіант 1

Дата 

1. Визнач жанр прочитаного твору.

 казка    легенда    оповідання

2. Про що просила старенька жінка в Янгола смерті?

 взяти її до раю     відпустити її

     зустрітися з нею
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3. Що мала згадати жінка на прохання Янгола?

 чи працювала вона для церковної громади

 чи робила вона щось з почуття справжньої любові

 чи показувала вона свою доброту сусідам

4. Що одного разу жінка дала голодному хлопчикові?

 булочку    цукерку    морквину

5. Яке прислів’я найточніше передає головну думку твору?

 Добра справа сама себе хвалить.

 Добро не лихо — ходить тихо.

 Добре роби — добре буде.

6. Які вчинки ти вважаєш добрими? Опиши.
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Тема 1 Мова і мовлення. Текст. Речення

Варіант 1

Дата 

1. У якому рядку записані тільки слова подяки?

 даруйте, будь ласка, дякую

 спасибі, всього доброго, перепрошую

 дякую, спасибі, щиро вдячний

 спасибі, прошу вибачення, дякую

2. Ç яких частин складається текст? 

 тема, мета, заголовок 

 зачин, абзаци 

 зачин, основна частина, кінцівка

 зачин, основна думка, кінцівка

3. Які бувають речення за інтонацією?

 окличні, розповідні, питальні

 окличні, неокличні 

 розповідні, питальні, спонукальні

 окличні, спонукальні

4. До якого типу належить даний текст? 
Ó ë³ñ³ 

Ми збирали гриби у лісі. Áуло тихо. Ðаптом подув прохолодний 
вітер. кучеряві берізки затріпотіли вітами. Небо почали затягувати 
хмари. Çагриміло, заблискало. Полив дощ, як з відра. Птахи 
заховалися у гнізда. Ми побігли до куреня.


