
https://bohdan-books.com/catalog/book/123500/


ВІДПОВІДІ 

до завдань 
для державної підсумкової атестації

• українська мова
• літературне читання
• математика

4 клас



УДК 373.3
ББК 74.26
       В 23

Посібник містить відповіді до завдань з української мови, літератур-
ного читання, математики, рекомендованих МОН України для державної 
підсумкової атестації учнів 4-х класів загальноосвітніх шкіл, вміщених у 
збірниках:

	ДПА. Українська мова. Підсумкові контрольні роботи: 4 кл. / 
Н.Б. Шост. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. — 80 с.

	ДПА. Літературне читання. Підсумкові контрольні роботи: 4 кл. / 
Н.Я. Походжай. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. — 64 с.

	ДПА. Математика. Підсумкові контрольні роботи: 4 кл. / Н.О. Буд-
на. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. — 80 с.

Пропонуються відповіді до тестових завдань закритого типу; короткі 
письмові відповіді до завдань відкритого типу; зразки розгорнутих від-
повідей до творчих завдань з української мови та літературного читання 
і розв’язки задач з математики з поясненнями та повною відповіддю.

Посібник допоможе четвертокласникам добре підготуватися до держав-
ної підсумкової атестації.

УДК 373.3
ББК 74.26

2005000009464
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КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ I ТИПУ
Контрольна робота № 1

Варіант 1
1. В.   2.  Б.   3.  Б.
4. клювати носом       запам’ятати

задирати носа        зазнаватися
зарубати на носі    засинати

5. До вісімдесяти додати двадцять — дорівнює сто.
6. Списування тексту.

Річка плине спокійно, але де трапляються кам’яні 
береги — течія так і струмить. Там, на швидкій воді, 
ловили ми бобирів, їх ще бичками називають...

Бобир сірий та непримітний, а як потрапить на вуд-
ку, розчепірить усі свої колючі плавці, ще й пищить. 

За А. Топачевським
7. Текст-розповідь.

НА  РІЧЦІ
Біля нашого села тече невелика річка. Вона біжить 

зеленими лугами і огинає ліс. Високі берези і клени 
шумлять над берегами річки. Ми з дідусем часто буває-
мо на річці. Я люблю спостерігати за спокійним плином 
хвиль, рибалками, які ловлять рибу. Влітку тут можна 
гарно відпочити, поплавати, покататися на човні.

Контрольна робота № 1
Варіант 2

1. Б.   2.  А.   3.  Б.
4. пекти раків         ображатися

байдики бити     лінуватися
надути губи        червоніти
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5. Від шістдесяти відняти сорок — дорівнює двадцять.
6. Списування тексту.

Море шуміло, дрібні камінці торохкотіли, зачеплені 
хвилею. Чайки цілими зграями літали над водою, жа-
лібно скиглячи, однаково і в погоду і в негоду, вдень 
і вночі. Каміння і скелі над берегом здавались ще більш 
нерухомими проти вічно живого, вічно рухомого моря.

Леся Українка
7. Текст-розповідь.

НА  МОРІ
Я дуже люблю море. Воно вабить безмежним просто-

ром, плескотом хвиль, цілющим морським повітрям. 
Чудово влітку на морі! Щодня плаваєш, засмагаєш, гра-
єшся. Тут можна не лише оздоровитися, але й набрати-
ся незабутніх вражень на весь рік.

Контрольна робота № 2
Варіант 1

1. А.   2.  В.   3.  В.
4. синоніми       вранці, ранковий

антоніми     	 	  вранці, вдосвіта
споріднені слова 	 	  вранці, ввечері

5. Директору Дмитрові Степановичу (або директорові 
Дмитру Степановичу); учневі Петренку (або учню Пе-
тренкові); другові Андрію (або другу Андрієві).

6. Списування тексту.
У нашому саду росте абрикос. Квіточки у нього блі-

до-рожеві. Деревце струнке і майже все біле. Тільки 
листочки зеленіють. А коли впадуть з квітів пелюстки, 
здається, пролетіла над садом зграя лебедів і скинула на 
нього свій білий пух.

З журналу «Барвінок»
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7. Текст-опис дерева, яке росте в саду.
ЯБЛУНЬКА

У нашому саду серед усіх дерев вирізняється невели-
ка яблунька. Вона дуже гарна. Особливо навесні, коли 
зацвітає білими запашними квітами. Пишна крона де-
ревця нагадує хмаринку, що зачепилася за віття.

Восени яблунька пригощатиме нас великими, рум’я-
ними, соковитими плодами.

Контрольна робота № 2
Варіант 2

1. Б.   2.  Б.   3.  В.
4. синоніми      розповідати, слухати

антоніми      	 	  розповідати, розповідь
споріднені слова 	 	  розповідати, говорити

5. Учителю Сергієві Васильовичу (або учителеві Сергію 
Васильовичу); брату Євгенові (або братові Євгену); ма-
йору Остапчукові (або майорові Остапчуку).

6. Списування тексту.
На узліссі стоїть самотній дуб. Міцний, кремезний.
Летіли лелеки, сіли на нього і вимостили гніздо. Зра-

дів старий дуб. Тепер він не самотній. Коли сяде сонце, 
лелека стоїть у гнізді й дивиться кудись далеко. І дуб 
зітхає спокійно.

За В. Сухомлинським
7. Текст-опис дерева, яке росте в лісі.

ДУБ
Могутнім богатирем стоїть серед галявини здоровен-

ний дуб. Його міцне кремезне коріння чіпко тримається 
за землю. Крислате гілля з темно-зеленим листям не в 
змозі обірвати навіть найсильніший вітер. Так і стоїть дуб 
до глибокої осені, змінивши зелене вбрання на брунатне.
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Лише навесні скине дуб свої бронзові шати. І знову 
молоде листячко весело зашумить на гілках велетня.

Контрольна робота № 3
Варіант 1

1. В.   2.  Б.   3.  В.
4. його     він

тобі     я
мене    ти

5. У синє море. Осіннього дня. Під гарячим промінням.
6. Списування тексту.

Прийшла весна! На очах з’їдає останні ніздрюваті 
кучугури снігу південний теплий вітерець. 

Ґрунт ще не просох, а над землею, вкритою торішнім 
листям, вже піднялися ранні квіти. 

Розкрилися грона пролісків, схожих на небесну бла-
кить. Поодинці визирнули підсніжники. 

З журналу «Барвінок»
7. Текст-опис.

ПРОЛІСОК
Пролісок — перший вісник весни. Навкруги ще зима, 

а маленька ніжна голівка в голубому віночку проріза-
ється крізь сніг. Пролісок називають сміливим розвід-
ником. Ось виглянув він із посірілого снігу. Спочатку 
довгі гострі листочки, а поміж них — квіточка-зірочка. 
Пишається своєю красою. Синіє серед голих кущів, де-
рев, ніби волошка в житі.

Тішить пролісок усіх своїм раннім цвітом.

Контрольна робота № 3
Варіант 2

1. Б.   2.  В.   3.  А.
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4. їх       	   ви
вас       ми
нами    вони

5. У теплій шапці. Ранньої зими. Домашнім хлібом.
6. Списування тексту.

Варто лише пригріти сонечку, як на узліссях та га-
лявинах з’являються оригінальної форми квітки. 

Підсніжники — прекрасні декоративні рослини, 
а тому їх безжально зривають. Поступово ці квіти ста-
ють рідкісними. 

Діти, не зривайте підсніжники. Нехай милують вони 
очі всім, хто прийде після нас.

З «Дитячої енциклопедії»
7. Текст-опис.

КОНВАЛІЯ
Конвалія — одна з весняних квіток. Росте вона в лісі, 

любить затишні місця. Квітка має довге та широке ли-
стя. На тонкій стеблині висять невеличкі білі квіточки, 
схожі на дзвіночки. Вони такі ніжні, тендітні. Пахнуть 
свіжістю та весняним лісом.

Контрольна робота № 4
Варіант 1

1. Б.   2.  Б.   3.  В.
4. чистий      	   день

похмурий    голос
сивий          туман

5.  Грай, моя сопілко, дзвінко вигравай!
 Учися, мій хлопче, відмінником будь. (В. Сосюра)
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6. Списування тексту.
Назва першого осіннього місяця пов’язана з вересом. 

У цей час розпочинається масове цвітіння цієї чудової 
медоносної рослини. Та все рідше вилітають з вуликів 
крилаті трудівниці. Небо все частіше затягують хмари. 
У цей час тепло з холодом зустрічаються.

З журналу «Барвінок»
7. Текст-міркування.

ЧОМУ  МІСЯЦЬ  КВІТЕНЬ  
МАЄ  ТАКУ  НАЗВУ

Оживають у квітні дерева і трави. Летять і летять 
з вирію птахи. Зацвіли верба, береза, клен і в’яз. Скоро 
білими квітами вкриються сади. А які кольорові галяви-
ни! Справжній вінок із запашних квітів сплів веселий 
місяць квітень. Недаремно ж його так назвали.

Контрольна робота № 4
Варіант 2

1. А.   2.  Б.   3.  Б.
4. стара        булка

чиста         вода
черства    газета

5.   Заходьте дружно та сміливо, маленькі учні, в світлий 
клас. (Н. Забіла)
 Червона калино, чого в лузі гнешся? (І. Франко)

6. Списування тексту.
Травень — це розквіт і буяння зелені. Дерева й кущі 

поспішають прибратися до свята весни.
Ось з’явилися блакитні незабудки, розпустилися 

ніжні фіалки.




