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Â23      Â³äïîâ³ä³ äî çàâäàíü äëÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿. Óêðà¿íñüêà
 ìîâà, ÷èòàííÿ, ìàòåìàòèêà. 4 êëàñ : äîâ³äíèê. — Òåðíîï³ëü : Íàâ÷àëüíà
 êíèãà — Áîãäàí. 2012. — 56 ñ.
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êîìåíäîâàíèõ Ì³í³ñòåðñòâîì îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè äëÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿ 
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îñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ. 4 êëàñ / Î.Â. Îíîïð³ºíêî, 
Í.ª. Ïàðõîìåíêî, Í.Ï. Ëèñòîïàä. — Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, 2012. — 
88 ñ.
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íîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ. 4 êëàñ / Ê.². Ïîíîìàðüîâà, 
Ì.Ñ. Âàøóëåíêî, Ñ.Ã. Äóáîâèê. — Ê.: Öåíòð íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, 2012. — 
80 ñ.

•Çá³ðíèê çàâäàíü äëÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿ ç ÷èòàííÿ äëÿ çàãàëüíîîñâ³òí³õ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ç óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ íàâ÷àííÿ. 4 êëàñ / Î.Â. Âàøóëåíêî. — Ê.: Öåíòð 
íàâ÷àëüíî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, 2012. — 88 ñ.

Ïðîïîíóþòüñÿ ïðàâèëüí³ âàð³àíòè â³äïîâ³äåé äî òåñòîâèõ çàâäàíü; êîðîòê³ ïèñüìîâ³ 
â³äïîâ³ä³ äî çàâäàíü â³äêðèòîãî òèïó; çðàçêè ðîçãîðíóòèõ â³äïîâ³äåé äî òâîð÷èõ çàâäàíü 
ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ÷èòàííÿ ³ ðîçâ’ÿçêè çàäà÷ ç ìàòåìàòèêè ç ïîÿñíåííÿìè òà ïîâíîþ 
â³äïîâ³ääþ.

Ïîñ³áíèê äîïîìîæå ÷åòâåðòîêëàñíèêàì äîáðå ï³äãîòóâàòèñÿ äî äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ 
àòåñòàö³¿.
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4 УКРАЇНСЬКА  МОВА

Контрольна робота №1
Варіант 1

1. Б.   2. Б.   3. Б.   4. Б.
5. Солов’їна пісня в саду лунала ніжно, трепетно, неповторно. Тільки 

один співак замовкав, а інший уже розпочинав свої трелі.
6. Списування тексту.
7. Розповідь про своє місто чи село.

МОЄ МІСТО
Я люблю своє рідне місто Львів. Воно красиве в різні пори 

року. У Львові багато історичних пам’яток, архітектурних споруд. 
Недаремно його називають місто-пам’ятник, місто-музей під від-
критим небом. Тут є Замкова та Піщана гори. Вони роблять Львів 
особливо живописним.

Усі, хто вперше приїжджає сюди, хочуть побачити знамениту 
площу Ринок. Її з чотирьох сторін оточують різні за стилем і віком 
будинки.

Пам’ятки давнини Львова — це великий всенародний скарб. 
Я пишаюся, що живу у такому чудовому місті!

План роботи над складанням розповіді про своє місто (село)
1. Як називається твоє місто (село)?
2. Чому його так назвали?
3. Які в місті (селі) пам’ятки архітектури, установи, підприємства?
4. Чим славне твоє місто (село)?
5. Чи пишаєшся ти своїм містом (селом)?

Контрольна робота №1

Варіант 2
1. Б.   2. В.   3. В.   4. В.



22   ЧИТАННЯ

Контрольна робота №3

Варіант 2

1. В.   2. Б.   3. В.   4. А.   5. В.
6.   Липень — чимось незадоволений, хмурився, побачив і питається, 
обурився, стало йому гірко, зітхнув бідолаха, зрадів.
7.   Пташку назвали мухоловкою тому, що вона спритно ловить мух. 
Гриб росте під березою, тому зветься підберезник. На кущі чорні яго-
ди, і через це їх називають чорницями.
8.   1. Спільною є тема обох творів — місяць липень у природі. Спільні 
й асоціації у зв’язку з його приходом: яскраве сонце, що сипле стріли-
промінці, чисте безхмарне небо, спека, позолотілі липи.

2. Відрізняються твори за жанром. Твір Ірини Прокопенко — опо-
відання, а твір Марії Познанської — вірш. В оповіданні детально 
змальовано характер героя, розкрито його думки та почуття. А герой 
вірша, хоч і постає перед нами в образі засмаглого гостя в солом’яному 
брилі, проте авторка не акцентує уваги на його характері, а більше 
змальовує природу. Різне і місце дії: в оповіданні йдеться про ліс, а у 
вірші — про поле.

Контрольна робота №4

Варіант 1

1. А.   2. Б.   3. В.   4. Б.   5. В.
6.   Байдужа, безжальна, жорстока — недобра господиня, яка мороз-
ного вечора вигнала песика із дому. Добра, милосердна, співчутлива — 
загадкова снігова баба.
7.   Це — загадка. Це — скоромовка.
8.   1. Я схвалюю вчинок снігової баби, яка пожаліла змерзлого песика. 
Вона переживала, що нічим його зігріти, — і раптом ожила. У купі 
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снігу забилося добре, співчутливе серце. Її бажання стати теплою, жи-
вою здійснилося, бо в новорічну ніч стається сто пригод і двісті див.

2. Вчинок безжальної господині, яка морозної ночі вигнала ма-
ленького песика з дому, заслуговує лише осуду. Адже поки вона спо-
кійно пила каву в кріслі, щеня жалібно скавчало і поволі замерзало. 
А хіба в бездушної людини може бути серце? Замість нього — пусто-
та. Тому вона й перетворилася на снігову бабу — холодну й безголо-
су. Так їй і треба!

Контрольна робота №4

Варіант 2
1. В.   2. Б.   3. А.   4. Б.   5. В.
6.   Ти думаєш, деревам не болить? Ти думаєш, в дерев немає серця? 
Але я бачив сам, як ліс ридав, як плакали берізки.
7.   Це — скоромовка. Це — загадка.
8.  Цей вірш викликав у мене співчуття і співпереживання живій 
природі. Я ніби побачив (-ла) клен, який жалібно трясеться, берізки, 
які плачуть, відрізаний від лісу окраєць. А ще я відчув (-ла) зневагу 
до хлопчика, який зламав гілку, навіть не знаючи нащо; до людей, 
які безжально встромляють ножа в кору беріз, щоб зібрати сік; до ма-
шин, керованих тими ж людьми, які валять дуби, виганяючи з лісу 
сороку й зайця.

Автор вірша спонукає нас бути небайдужими до природи. Ми по-
винні берегти не лише кожне дерево, а й кожну билинку, щоб їх змогли 
побачити наші онуки. І не лише побачити, а й відпочити в тіні дере-
ва, почути спів пташок, поніжитися на зеленому килимі трав, напи-
тися чистої води з лісового джерельця. Будь природі другом!

Контрольна робота №5

Варіант 1
1. В.   2. Б.   3. А.   4. В.   5. Б.



54 МАТЕМАТИКА

    7 год 55 хв  3215 + 15· 85 – 374 = 4116
      –  2 год 05 хв  15  3215  4490

  10 год           ×85          +1275          –  374
     75  4490  4116
        +120
          1275

8.   1) 560 : 28 = 20 (к.) — пошили 4 шевці за 1 день;
2) 20 : 4 = 5 (к.) — пошив один швець за 1 день;
3) 5· 6 = 30 (к.) — пошили 6 шевців за 1 день;
4) 300 : 30 = 10 (дн.) — за 10 днів.
Відповідь: бригада з 6 шевців пошиє 300 комплектів білизни   

     за 10 днів.

Контрольна робота №14

Варіант 1

1. Б; Б.   2. Б.   3. В.   4. А.   5. Б. 
6. AD = 9 см.

12 : 4· 3 = 9 (см)

7. 66 125; 13 км 50 м.
1)  1200   2)  925  3)    6000 

         –  275      ×   65     +60125 
       925    4625        66125 
          + 5550
             60125
   5 км 325 м+ 7 км 725 м
 13 км 050 м

8.   1) 5600 : 4· 1 = 1400 (м.) — на податки;
2) 5600 – 1400 = 4200 (м.) — решта;

А D
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3) 4200 : 7· 2 = 1200 (м.) — на благодійні внески.
Відповідь: на благодійні внески перераховано 1200 монет.

Контрольна робота №14

Варіант 2

1. А; А.   2. Б.   3. В.   4. Б.   5. Б. 
6. ВС = 8 см.

12 : 6· 4 = 8 (см)

7. 11 096; 24 км 915 м.
1)  1001   2)  256  3)    7000 

         –  745      ×   16       +4096 
       256      1536       11096 
             + 256
                4096
   41 км 715 м– 16 км 800 м
   24 км 915 м

8.   1) 48 000 : 5· 2 = 19 200 (ак.) — у працівників підприємства;
2) 48 000 – 19 200 = 28 800 (ак.) — решта;
3) 28 800 : 2 = 14 400 (ак.) — кожна фірма.
Відповідь: кожна фірма придбала по 14 400 акцій.

В С



ÇÌ²ÑÒ

Óêðà¿íñüêà ìîâà ........................................................................... 3
×èòàííÿ ....................................................................................... 18
Ìàòåìàòèêà ................................................................................. 35

Íàâ÷àëüíå âèäàííÿ

Â³äïîâ³ä³ äî çàâäàíü äëÿ äåðæàâíî¿ ï³äñóìêîâî¿ àòåñòàö³¿

Óêðà¿íñüêà ìîâà, ÷èòàííÿ, ìàòåìàòèêà

4 êëàñ

Äîâ³äíèê

Ï³äïèñàíî äî äðóêó 09.02.2012. Ôîðìàò 70õ84/16. 
Ïàï³ð ãàçåòíèé. Ãàðí³òóðà øê³ëüíà. 

Óìîâí. äðóê. àðê. 3,78. Óìîâí. ôàðáî-â³äá. 3,78.

Âèäàâíèöòâî “Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí”
Ñâ³äîöòâî ïðî âíåñåííÿ äî äåðæàâíîãî ðåºñòðó âèäàâö³â

ÄÊ ¹370 â³ä 21.03.2001ð.

Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, ì.Òåðíîï³ëü, ïðîñï. Ñ. Áàíäåðè, 34 à, 46002
Íàâ÷àëüíà êíèãà – Áîãäàí, à/ñ 529, ì.Òåðíîï³ëü, 46008

òåë./ôàêñ (0352) 52-06-07; 52-05-48; 52-19-66
office@bohdan-books.com    www.bohdan-books.com




