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Дата

Контрольна
робота Аудіювання№1

1. Послухай текст «Сонце любить усіх» (див. вкладку).

2. Виконай завдання. 

  Вибери та познач правильну відповідь.

 1. Де жив жук Жужужук?

  А у лісі       Б в полі       В у дзвіночку на узліссі

 2. Що здивувало Жужужука?

  А що ягоди суниці стали червоні-червоні 
  Б що дзвіночок закрився
  В що з дерев облетіло все листя

 3. Де сонце спочивало опівдні?

  А на листочках берези
  Б на вершечку сосни
  В на пелюстках лісових квітів

 4. Як сонце врятувало невдаху?

  А підставило йому свій промінець 
  Б посміхнулося йому
  В розвеселило його
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 5. Продовж речення.

Сонце любить і дерева, й квіти, й 

 6. Установи послідовність пунктів плану тексту.

   Гідна відповідь. 

   Жив-був Жужужук.  

   Запитання до сонечка.

 7. З’єднай стрілками відповідні частини речень.

Одного разу Жужу-
жук глянув униз і

• • і впав би додолу.

Ще мить — • • щоб розповісти усім цю 
новину.

І він подався в гуща-
вину лісу, 

• • від здивування ледь не 
випав із дзвіночка.

 8. Запиши тему тексту.

Бали _____________
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Дата

Контрольна
робота Навички читання мовчки№2

1. Прочитай текст мовчки.

Несподівана гостя*

Одного разу, ідучи з ранкової прогулянки, гномик Чарлі 
побачив, як хтось чи щось стрімко падає вниз.

— Що це? — подумав гномик. 
Він підбіг до місця, де щось упало, і побачив дуже 

красиву пташку. Її крило було поранене, а з лапки 
крапала кров. Розплющивши очі, пташка прошепотіла:

— Допоможи мені, благаю тебе...
Чарлі, отямившись від побаченого, зі співчуттям сказав:
— Добре, я зараз... Вже–вже... Потерпи трішки ...
Перев’язавши пташці крило та приклавши до лапки 

лікувальні трави, гномик Чарлі схвильовано запитав:
— Але хто ти? Як потрапила у наш Ліс казкового дива, 

чарівна пташко?
— Мене звуть Золотиста Зорена. Я летіла з одного 

краю землі до іншого, та дорогою трапилося лихо... 
Мисливці, побачивши мене, пустили стріли, й одна 
наздогнала моє крило...

* Пригоди гномика Чарлі : казка / Б. Мельничук, Г. Шулим. — Тернопіль : 
Навчальна книга — Богдан, 2013. — 60 с. 
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— Дуже шкода, що все так сталося, — сумно мовив 
Чарлі. — Та не хвилюйсь, я, добрий гном Чарлі, 
обов’язково тебе вилікую... Бім-бом, справді добрий 
гном.

— Дякую, милий Чарлі, за твою доброту і турботу, — 
тихо сказала пташка. — У тебе дуже чуйне серце, і хоч на 
зріст ти невеликий, я впевнена, що твоє серце сповнене 
добром...

— Зараз, Золотиста Зорено, я принесу тобі чогось 
поїсти, — запропонував Чарлі, — а потім вкрию тебе 
листям, і ти солодко заснеш. А сон — то найкращі ліки!

Ні Чарлі, ні чарівна пташка не помітили, що зі схованки 
вийшов, потираючи від задоволення руки, злий троль 
Вінс.

— Як добре, що мисливці ще бродять по лісах, одужає 
не скоро цей дивовижний птах, — сказав він сміючись 
і зник.

Чарлі, нагодувавши чарівну пташину, дбайливо вкрив 
її листям, і вона, засинаючи, заспівала йому свою пісню. 
(242 слова)

Б. Мельничук, Г. Шулим
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2. Виконай завдання.

 Вибери та познач правильну відповідь.

 1. Кого побачив гномик, ідучи з ранкової прогулянки?

  А пташку, що стрімко падала вниз 
  Б пташку, що весело співала на гілочці 
  В пташку, яка боронила своє гніздо

 2. Що сталося з пташкою?

  А її спіймали дітлахи
  Б її зачаклував злий троль
  В їй поранили крило

 3. Як звали чарівну пташку?

  А Золота Зорена
  Б Золотиста Зорена 
  В Золотиста Зірка

 4. Хто поранив пташку?

  А злий троль Вінс
  Б хижаки
  В мисливці

 5. Устав у подане речення пропущені слова.

  У тебе дуже  серце, і хоч на 

зріст ти , я впевнена, що твоє серце 

сповнене .
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 6. Яким, на твою думку, був гномик Чарлі? Запиши.

Бали _____________


