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Контрольна робота № 1
Варіант 1

1. Б.   2.  в.   3.  а.   4.  Б.
5. Шістдесят, чотирнадцять, шістсот.
6. списування тексту.
7. Текст-розповідь.

ранок
Прозорий весняний ранок умився срібною росою. 

Почали перекличку дзвінкоголосі птахи. Закувала зо-
зуля. Десь далеко запрацював своїм міцним дзьобом не-
втомний дятел. купаючись у ласкавому промінні ран-
кового сонця, розкрили свої пелюстки різнокольорові 
квіти.

Усі готуються зустріти новий день.

Контрольна робота № 1
Варіант 2

1. Б.   2.  Б.   3.  а.   4.  в.
5. Шістнадцять, п’ятдесят, п’ятсот.
6. списування тексту.
7. Текст-розповідь.

Після  ДощУ
синіє умите небо. Золоте сонце радісно усміхається, 

звільняючись із полону густих темних хмар. Дзвенять 
гомінкі струмочки. Зелений гай запишався проти сон-
ця. Дерева стоять у блискучих дощових краплях, наче у 
дорогому намисті. Повеселішали польові квіти, підня-
ли свої чарівні голівки. над горизонтом з’явилася бар-
виста веселка.
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Контрольна робота № 2
Варіант 1

1. в.   2.  Б.   3.  а.   4.  в.
5. вільха струсила останнє листячко зі своїх чорних лап. 

вільха струсила.
6. списування тексту.
7. Текст-опис.

калина  навесні
калина — невисокий, але пишний кущ. Гарна вона 

будь-якої пори року. із настанням весни на тонкому гіл-
лі набухають бруньки. Через деякий час калина вкрива-
ється яскравими зеленими листочками а в травні вона 
зацвітає запашними білими суцвіттями — парасолька-
ми і стає схожою на вродливу дівчину в білому вбранні.

Контрольна робота № 2
Варіант 2

1. Б.   2.  Б.   3.  в.   4.  а.
5. вранішнє сонце золотими промінцями залоскотало по-

жовклі каштани. 
 сонце залоскотало.
6. списування тексту.
7. Текст-опис.

верБа  навесні
ще довкола біліють сніги. сонечко тільки на весну 

повертає, а вже на верболозах з’являються ніжні пух-
насті котики. Це цвіт верби — прекрасне диво приро-
ди. квітучі гілочки верби стають першими весняними 
«квітами» в нашому домі. своєю ніжною зеленню ве’рби 
першими милують око, коли інші дерева ще стоять голі, 
ще не прокинулися від зимового сну.
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Контрольна робота № 3
Варіант 1

1. а.   2.  Б.   3.  в.   4.  Б.
5. Учні, добре вчіться, щоб у майбутньому принести ко-

ристь своєму народові.
6. списування тексту.
7. Текст-міркування.

ХліБ — УсьомУ  Голова
нелегко приходить хліб. силу своїх рук, натхнення 

душі хлібороби віддають землі. від засіву до жнив жи-
вуть вони турботами про майбутній урожай. адже це і 
хліб, і калачі, і вареники, і макарони, і каша, це корм 
для худоби і птиці.

недаремно ж кажуть, що хліб — усьому голова.

Контрольна робота № 3
Варіант 2

1. Б.   2.  Б.   3.  а.   4.  Б.
5. Школярі, оберігайте і примножуйте природні багатства 

рідного краю.
6. списування тексту.
7. Текст-міркування.

ЧомУ  ПрироДУ  ТреБа  БереГТи
Природу потрібно охороняти, адже ми — її частин-

ка. Без природи не може бути людини.
Поля, ліси, луки, річки, озера, тварини, квіти — все 

це багатство людини, яке треба берегти і примножува-
ти. За кожне врятоване дерево, пташину, за чисту річку 
природа віддячить нам сторицею.

Тож збережемо природу — наш дім!
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Контрольна робота № 4
Варіант 1

1. Б.   2.  в.   3.  а.   4.  Б.
5. Два — другий.
 Шістнадцять — шістнадцятий.
 Тридцять один — тридцять перший.
6. списування тексту.
7. Текст-розповідь.

моє  місТо (село)
я люблю своє рідне місто львів. воно красиве в різ-

ні пори року. У львові багато історичних пам’яток, 
архітектурних споруд. недаремно його називають мі-
сто-пам’ятник, місто-музей під відкритим 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 сто-
рін оточують різні за стилем і віком будинки. Пам’ят-
ки давнини львова — це великий всенародний скарб. 
я пишаюся, що живу в 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, під-

приємства?
4. Чим славне твоє місто (село)?
5. Чи пишаєшся ти своїм містом (селом)?



7Українська мова

Контрольна робота № 4
Варіант 2

1. в.   2.  а.   3.  Б.   4.  а.
5.  Перший — один.
 одинадцятий — одинадцять.
 П’ятдесят третій — п’ятдесят три.
6. списування тексту.
7. Текст-розповідь про людину, іменем якої названо вули-

цю в твоєму місті (селі).
вУлиЦя  івана  БоГУна

У нашому місті є вулиця, яку названо на честь ві-
домого козацького полководця івана Богуна, соратника 
Богдана Хмельницького.

він усе своє життя боровся за свободу українського 
народу, рідної землі. іван Богун прославився під час ви-
звольної війни проти польської шляхти. У бою під Бе-
рестечком він очолив українську армію і вивів основну 
її частину з оточення. іван Богун увійшов у нашу істо-
рію як легендарний борець за волю України.

Контрольна робота № 5
Варіант 1

1. в.   2.  Б.   3.  в.   4.  Б.
5. нерідко початок вересня дивує своїм теплом, яскраві-

стю. сонце ще довго сяє на ясному небосхилі, але вже 
не таке гаряче, як влітку.

6. списування тексту.
7. Текст-міркування.

ЧомУ  жУравлі  ПоверТаюТься  З вирію
Довго кружляють журавлі над своїм гніздом перед 

відльотом у вирій. Прощаються з рідною землею, три-
вожно курличуть, ніби обіцяють, що неодмінно повер-
нуться додому. і таки повертаються! Поспішають туди, 
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де небо синє-синє, де повноводні ріки й озера, духмяні 
трави і безмежні лани. адже тут вони зросли і почали 
літати, тут їхня батьківщина — найкраще місце на Землі.

Контрольна робота № 5
Варіант 2

1. Б.   2.  в.   3.  а.   4.  Б.
5. У лісі ще голо, а під купинами вже в рожевих та бузкових 

квітах вовче лико. на зігрітих сонцем галявинах з’явля-
ються підсніжники, проліски, квіти мати-й-мачухи.

6. списування тексту.
7. Текст-міркування.

ЧомУ  ПоТріБно  ДоПомаГаТи  
ПТаХам  УЗимкУ

не можна уявити собі ліс без щебетання птахів. 
Пернаті — частина живої природи, в якій все взаємо-
пов’язане. Зникнуть птахи — зникнуть інші тварини, 
загинуть дерева. Тому потрібно охороняти птаство від 
знищення, допомагати вижити взимку. Для зимуючих 
птахів треба виготовляти годівниці, щодня насипати 
в них корм.

синиці, горобці, сороки — надзвичайно корисні. Бу-
дуючи для цих птахів штучні гніздівлі, ми приваблює-
мо їх у свої сади. Пернаті друзі допоможуть врятувати 
дерева від шкідників.

Контрольна робота № 6
Варіант 1

1. а.   2.  в.   3.  в.   4.  в.
5. Чумацький шлях, українське слово, Запорізька січ.
6. списування тексту.
7. Текст-розповідь про весняне свято, яке відзначають 

в Україні.
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великДень
Головним святом весни є великдень. До цього дня 

ми ретельно готувалися: розмальовували яєчка, випіка-
ли паски.

і от урочисто задзвонили в церкві дзвони. Зійшло 
весняне сонечко. «Христос воскрес!» — чути звідусіль.

освятивши великодні страви, ми поспішаємо до 
святкового столу. Тут збирається вся родина.

Пообідавши, всі виходимо з хати, даруємо писан-
ки родичам, знайомим зі словами «Христос воскрес!» 
У відповідь чуємо: «воістину  воскрес!»  Такий  подару-
нок  означає  побажання  щастя, здоров’я і доброї вдачі.

Контрольна робота № 6
Варіант 2

1. в.   2.  в.   3.  а.   4.  Б.
5. козацькі діти, українська мова, Збаразьке шосе.
6. списування тексту.
7. Текст-розповідь про зимове свято, яке відзначають 

в Україні.
1. як  У  наШій  роДині  
свяТкУюТь  новий  рік

одним із найулюбленіших свят у нашій родині 
є свято зустрічі нового року. Багато втіхи дарує воно 
і дорослим, і дітям. ми всією сім’єю готуємося до цього 
свята. Прикрашаємо оселю, ставимо ялинку, готуємо 
подарунки для рідних. У морозний передноворічний 
вечір наша родина збирається за святковим столом.

о дванадцятій годині всі загадують бажання і зи-
чать один одному всіляких гараздів, здійснення усіх 
мрій у новому році. вранці діти знаходять під ялинкою 
подарунки.

Чудове свято новий рік!


