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       Перший  варіант

 
Літературне читання

1

н.О. Будна

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

ЗОШит

для контрольних робіт 

уч________________ 3 _________класу



1ВАРІАНТ

2

Дата

тематична 
робота

Світ народних казок.  
українські народні казки№1

1. Казка — це ... 

 невеликий віршований твір повчального змісту;

 народна оповідь про звичайні і незвичайні події 
    та персонажів;

 стислий опис предметів чи явищ, за яким їх треба 
    впізнати, відгадати.

2. Твір «Про Оха-чудотвора» — це ... 

 казка про тварин;    чарівна казка;

    побутова казка.

3. Речення «Живуть і хліб жують, а нам не дають» є кінцівкою 
казки ... 

 «Лисиця та рак»;     «Їжак та заєць»;

       «Про Оха-чудотвора».

4. З’єднай стрілками слова та їх пояснення.

Лишень —     довга заглибина в землі, 

       проведена плугом.

Наввипередки —       неспокій, хвилювання, турбота.

Борозна  —         тільки.

Клопіт —          намагання випередити 

        один одного в чомусь.



1ВАРІАНТ

3

Бали _____________

5. Добери антоніми.

Сміятися — 

Гострий — 

Правда — 

6. Головна думка казки «Їжак та заєць» виражена речен-
ням... 

Додаткові завдання



              другий  варіант

Літературне читання

2

н.О. Будна

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

ЗОШит

для контрольних робіт 

уч________________ 3 _________класу



2ВАРІАНТ

2

1. Народна оповідь про звичайні і незвичайні події та пер-
сонажів — це ... 

 оповідання; 

 казка; 

 байка.

2. Твір «Лисиця та рак» — це ... 

 казка про тварин;

 чарівна казка;

 побутова казка.

3. Речення «Був собі їжак» є зачином казки ... 

 «Про Оха-чудотвора»;

 «Лисиця та рак»;

 «Їжак та заєць».

4. Пронумеруй план казки «Їжак та заєць».

 Змагання.

 Зустріч на полі.

 Суперечка.

 Не смійся зі слабшого.

тематична 
робота

Світ народних казок.  
українські народні казки№1

Дата



2ВАРІАНТ

3

5. На кого перетворювався дідів син у казці «Про Оха- 
чудотвора»?

6. Склади і запиши план казки «Про Оха-чудотвора».

Додаткові завдання

Бали _____________



1ВАРІАНТ

29

1. Твір «Малий і Карлсон, що живе на даху» — це ... 

 оповідання; 

 казка; 

 легенда.

2. Автором оповідання «Витівники» є ... 

 Всеволод Нестайко; 

 Микола Носов; 

 Грицько Бойко.

3. В якому рядку перелічено членів сім’ї головного героя 
казки «Малий і Карлсон, що живе на даху»?

 Мама, тато, брат Боссе, сестра Бетан і Малий;

 мама, тато, Малий і Карлсон;

 мама, тато, Астрід Ліндґрен і Малий.

4. Добери слова-антоніми.

Важка — 

Сумно — 

Суворо —  

Тепла — 

тематична 
робота Гумор у дитячій літературі№ 10

Дата



1ВАРІАНТ

30

5. Поясни значення сталого вислову «зарубати собі на носі».

6. Напиши про смішний випадок зі свого життя.

Бали _____________



1ВАРІАНТ

31

Додаткові завдання

Робота над помилками
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