Перекладено зрозумілою мовою, та доповнено корисниками .
О’ціночки ©
Панова Н.В. Українська мова.4 клас. Збірник завдань для підготовки до підсумкових
контрольних робіт для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською
мовою/Н.В.Панова, А.А.Черкасова.- Х.: Вид-во «Ранок», 2015.-32с.+32с. (додат.).

Зразки робіт для підготовки до
ДПА з української мови в
російськомовних школах
Робота 1
1.Познач кількість звуків у слові плащ.
а) 5; б)
4;
в)
6.
2.Визнач
рядок,
у
якому
всі
слова
неможливо перенести з рядка в рядок.
а)
Збірка, співає, льон;
б)
явори, пір’я, дірка;
в)
алея, йдуть, уміє.
3.Познач рядок, у якому всі записані слова є спільнокореневими.
а)
Казати, говорити, розмовляти;
б)
шпак, шпаки, шпаківня;
в)
весна, веснянка, весняна.
4.Визнач лексичне значення слова коромисло.
а)
Зброя мисливця;
б)
хибна думка про когось або щось;
в)
вигнута дерев’яна палиця з гачками на кінцях, за допомогою якої носять
на плечах відра з водою.
5.Визнач групу загальних іменників.
а)
Карпати, гори, озера;
б)
Коцюбинський, Гагарін, Грузія;
в)
професія, квітка, риба.
6.Від поданих іменників утвори прикметники. Запиши їх.
Казах
_________________________________________
Осінь
_________________________________________
Груша __________________________________________
Смак
__________________________________________
7.Запиши речення, поставивши дієслова у форму минулого часу.
Над селищем стоїть тиша. Тільки здалеку долинає гудок паровоза. Тихо
шелестить листя яблунь та дикого винограду. Десь дзеленчить трамвай.
8.Склади і запиши текст за опорними словами.
Нова школа
Опорні слова: простора, світлі, комп’ютери, обладнання, цікаво, подобатися,
меблі, стіни.
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Робота 2
1.Прочитай текст.
На узліссі
Тихо в з..мовому лісі д..рева одягнуті в біле мереживо настає прозоре світання
узліссям прокрадається з нічного полювання старий рудий лис м’яко порипує
під лисовими ногами сніг ямка за ямкою проліг за ним слід слухає звір, чи не
вискочить необачний зайчисько чує і бачить він як шаснула на (верхівка)
дерева прудка білочка.
Визнач кількість речень у тексті. Познач межі речень.
а) 6; б) 7; в) 8.
2.Вибери рядок, у якому подано правильну форму іменника, записаного в
дужках.
а) Верхівками; б) верхівку; в) верхівці.
3.Визнач, у якому роді вжито прикметник у словосполученні біле мереживо.
А) У чоловічому; б) жіночому; в) середньому.
4.Визнач, у формі якого відмінка вжито в тексті виділений займенник.
а)
У родовому;
б)
орудному;
в)
місцевому.
5.Визнач кількість звуків і букв у слові м’яко.
а)
4 звуки, 4 букви;
б)
5 звуків, 4 букви;
в)
5 звуків; 5 букв.
6.Випиши з тексту слова, у яких пропущено букви. Добери і запиши до них
перевірні слова.
7.Добери і запиши синоніми до слова прудка.
8.Придумай і запиши кінцівку тексту (2—3 речення).
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