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Сапун Г. Українська мова. Контрольні роботи. Зразки для підготовки і проведення ДПА. 4 клас/
Г.Сапун.-Тернопіль: Підручники і посібники, 2015.-48с.

Зразки робіт для підготовки до ДПА з
української мови
Робота 1
1. Визнач, у якому рядку всі числівники
записано правильно.
□
А шіснадцять, шіссот, п’ядесяти
□
Б шістнадцять, шістсот, п’ятдесяти
□
В шістнадцять, шістьсот, п’ятидесяти
2. Визнач відмінок виділеного прикметника.
Зелена ялинка вигнула колюче гілля.
□
А знахідний □ Б називний □ В місцевий
3. Вибери закінчення, яке матиме дієслово міркувати у формі 1-ї
особи множини теперішнього часу.
□
А -емо □ Б -їмо □ В -ємо
4. Покажи стрілочкою синонім до поданого слова.
спека
холодно
спекотно
гаряче
пекти
5. Установи зв’язки між членами речення за допомогою питань.
По воді весело стрибають сонячні зайчики.
6. Прочитай і спиши текст.
Багато таємниць є на світі, і одна з найбільших — це мова. З
раннього дитинства і до глибокої старості людина невіддільно
пов’язана з мовою.
Українська — це мова, якою ми розмовляємо, думаємо повсякчас,
щоденно, щохвилини. Без неї ми не мислимо свого існування. Вона
бринить ніжно, дзвінко і мелодійно. Тому не дивно, що нашу мову
називають солов’їною. Її потрібно не лише любити ніжно й трепетно,
а й берегти, як зіницю ока.
З журналу
7. Яке значення має для людини мова? Напиши про це текстміркування (5-7 речень).
Робота 2
1. Укажи синоніми до слова неосяжний.
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.com.hitmax.ocinochky.full&hl=ru
https://www.facebook.com/ocinochki
https://vk.com/ocinochki
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□
А дорогий, близький, далекий
□
Б низький, широкий, довий
□
В неозорий, безкраїй, безмежний
2. Визнач речення з однорідними підметами.
□
А Сосни, ялини й смереки стоять у смарагдовому вбранні.
□
Б Для композиції ми використали гілочки сосни, ялини й
смереки.
□
В 3 шишок сосни, ялини й смереки можна зробити чимало
сувенірів.
3. Визнач рядок числівників, ужитих правильно.
□
А девятьсот, сімдесять, одинацять
□
Б дев’ятсот, сімдесят, одинадцять
□
В дев’ять сот, сімдесять, одинаціть
4. Покажи стрілкою початкову форму поданого займенника.
ми
мене
вони
вона
я
5. Склади речення з поданих груп слів.
Не вчора, а сьогодні. Безкрає, чисте і прозоре.
6. Прочитай і спиши текст.
Перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк ще
навчаючись у школі мріяв про висотні польоти. Свою мрію він
почав здійснювати в Чернігівському льотному училищі. Згодом
Леоніда Каденюка зарахували до загону космонавтів. А через деякий
час він здобув перемогу в конкурсі на спільний українськоамериканський політ. Потім підготовка до польоту в Центрі
космонавтів
в
американському місті Х’юстоні. Протягом
шістнадцяти діб перебування в космосі Каденюк провів багато
важливих наукових експериментів.
7. Ким мрієш стати ти? Напиши про це текст-розповідь (5-7 речень).
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