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«На Урок»
Підсумкова контрольна робота. 4 клас

1.

ПІБ:
Клас:
Дата:

Що таке текст?
а) набір слів

б) зв'язані між собою слова, розташовані

в певній послідовності

в) зв'язані за змістом речення,

г) набір словосполучень

розташовані в певній послідовності
2.

Визнач тип тексту
В осінні дні більшість птахів стає мандрівниками. Вони летять у теплі
краї - у вирій. Летять вони без компаса, але ніколи не збиваються зі шляху.
Ці перельоти тривають уже тисячі років.

3.

а) Опис

б) Розповідь

в) Есе

г) Міркування

Вибери речення із звертанням
а) Ліс стоїть сумний і мовчазний,

б) Сашко подарував бабусі хустинку.

здається, що він глибоко замислився.
в) У Оксанки на

парасольці переливаються прозорі

г) Дозвольте Вас, бабусю, колись

намалювати.

краплі дощу.
4.

5.

Граматична основа речення
Вузька стежинка за селом зникає у верболозах.
а) вузька стежинка

б) зникає у верболозах

в) стежинка за селом

г) стежинка зникає

Познач рядок, у якому всі слова спільнокореневі.
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6.

7.

а) сон, сонний, сонце

б) рости, підростати, зріст

в) народ, народний, нарада

г) вода, водити, водичка

Познач рядок, у якому всі слова не мають закінчення.
а) уголос, заєць, колос

б) навесні, вночі, увечері

в) зранку, банку, другу

г) холодно, вікно, воно

В українській мові ... відмінків
а)

б)

в)

г)

8.

Визнач речення, у якому всі слова написані без помилок.
а) Бабуся пригостила онука гарячим

б) Бабуся пригостила онука гарячим

чаєм, запашним медом і свіжим

чаєм, запашним медом і свіжим

калачом.

калачем.

в) Бабуся пригостила онука гарячим

9.

г) Бабуся пригостила онука гарячим

чайом, запашним медом і свіжим

чаем, запашним медом і свіжим

калачем.

калачем.

Визнач рядок, у якому слова у давальному відмінку, записані правильно.
а) Ложці, завірюсі, райдугі, мусі,

дівчинці, підлозі
в) Ложці, завірюсі, райдузі, мусі,

дівчинці, підлозі

б) Ложці, завірюхі, райдузі, мухі,

дівчинці, підлозі
г) Ложці, завірюсі, райдузі, мухі,

дівчинці, підлозі

10. Познач, за чим можна визначити відмінок прикметника.
а) за питаннями

б) за іменником, з яким він пов’язаний у

реченні
в) за родом і числом

г) за прийменником

11. Вибери рядок, у якому подані слова є антонімами до слова БАЛАКУЧИЙ.
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а) говіркий, багатослівний

б) балакун, балакати

в) мовчазний, неговіркий

г) говорити, базікати

12. Визнач, яке слово в реченні є числівником.
Весела п'ятірка хлоп'ят схопила п'ять п'ятаків і накивала п'ятами.
а) п'ятірка

б) п'ятаків

в) п'ять

г) п'ятами

13. Познач рядок числівників, записаних правильно
а) п'ятдесят, тринацять, шість

б) вісімдесят, одиннадцять, чотирнадцять

в) шістнадцять, вісімсот, двадцять

г) сімдесят, вісімнацять, тридцять

14. Познач, до якої особи належать займенники мене, мною, на мені
а) до 2-ої особи однини

б) до 1-ої особи однини

в) до 3-ої особи однини

г) до 1-ої особи множини

15.

Заміни виділений іменник займенником:
У білочки були маленькі чорні оченята.
а) вона

б) неї

в) нього

г) її

16. Познач групу дієслів теперішнього часу
а) малював, перечитав, літає

б) бажає, їде, біжить

в) говорить, слухав, заспіває

г) побажав, приїхала, побігли

17. Вибери речення, у якому дієслово вжите в переносному значенні
а)

б)

в)

г)

18. Яку букву потрібно вставити?
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Коли здобуд..ш освіту, то побачиш більше світу.
а) букву е

б) букву є

в) букву и

г) букву ї

19. Вкажи, в якому порядку розташовані частини мови у реченні:
Я сміливо крокую вперед за мрією.
а) Займенник, іменник, прислівник,

дієслово, прийменник, прислівник
в) Іменник, прислівник, дієслово,

прислівник, прийменник, займенник

б) Займенник, прислівник, дієслово,

прислівник, прийменник, іменник
г) Займенник, іменник, прийменник,

дієслово, прислівник, прислівник

20. Обери рядок із словосполученнями дієслово + прислівник:
а) летіли зозулі; пише швидко

б) добре слово; розумна дівчинка

в) грали весело; спілкувалися привітно

г) веселий хлопець; привітне

спілкування
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Ключ до тесту
1. в (1 балів)
5. б (1 балів)
9. в (1 балів)
13. в (1 балів)
17. в (1 балів)

2. б (1 балів)
6. б (1 балів)
10. б (1 балів)
14. б (1 балів)
18. а (1 балів)

3. г (1 балів)
7. а (1 балів)
11. в (1 балів)
15. б (1 балів)
19. б (1 балів)

4. г (1 балів)
8. б (1 балів)
12. в (1 балів)
16. б (1 балів)
20. в (1 балів)
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