
        Схема оцінювання тесту №1 
                    з української мови і літературного читання 
 

№ 
п/п 

Варіанти правильних відповідей Кількість балів  

1. А. Про голубів. 
В. До Василька. 
Б. У голубнику. 

3  бали –  по 1б. за кожну 
правильну відповідь. 

L 01 
L 01 
L 01 

2. _3__не догадався,   __1_ прилетіли,   
__4__поселилися,   __2_погодував . 

4 бали –  по 1б. за кожну 
правильну відповідь.  

L01234 

3. В. Оповідання. 1 бал – за  умови 
правильної відповіді.  

L 01 

4. 1. Хто прилетів до Василька? Чи: Хто 
побудував голубник? Чи: Хто налив води в 
коритце? 
2. Коли прилетіли до Василька голуби? 
Чи: Коли хлопчик побачив голубів у 
сусідів?  Чи: Коли Василько знову 
погодував голубів? 
3. Чому голуби перелетіли до Олі?  Чи: 
Чому птахи покинули хлопчика?  Чи: Чому 
Василькові стало боляче? Чи: Чому голуби 
полюбили дівчинку? 

6 балів – по 1 б. за кожне 
правильно 
сформульоване  питання 
+ по 1 б. за грамотність. 

L 012 
L 012 
L 012 
 

5. Менше – більше. 
Зачинив – відчинив. 
Згадував – забував. 

3 бали – по 1б. за  
кожний правильно 
дібраний антонім.  

L 0123  
 

6. А. Так. 1бал – за умови 
правильної відповіді. 

L 01 
 

7. Що посієш, те й пожнеш. Чи: Посіяв 
байдужість – пожав зневагу. Чи: Птахи 
зневажають тих, хто байдужий до них. Чи 
будь-який інший правильно дібраний 
заголовок. 

2 бали – за правильно 
дібраний заголовок. 

L0 2   
 

8. Посіяти жито. Посіяти байдужість. Посіяти 
квіти. 

1 бал – за умови 
правильної відповіді. 

L 0 1 
 

9. Крило – крила. 
Зима – зими. 

4 бали – по 1б.  за кожну 
правильно вставлену 
букву і правильно дібране 
перевірне слово.   

L 012 
L 012 
 

10. Повіяло холо(т/д)ком. Раптом пішов 
лапатий сні(г/х). На припорошеній 
сні(ж/ш)ком гілці весело застрекотала 
сорока-білобока. 

3 бали –  по 1 б. за  кожну 
правильно підкреслену 
літеру. 

L 0 1 
L 0 1 
L 0 1 

11. Оля подружилася з голубом і з (голубка) 
голубкою.   
Дівчинка щоденно (піклуватися) 
піклувалася  про птахів. 
 Вона розповіла про них своїй (подруга) 
подрузі. 

 3 бали –  по 1 б. за кожну 
правильно утворену і 
записану форму слова. 

L0123 
 



12. Байдуже, байдужість (байдужий). 
Зневажливий, зневага (зневажають). 

2 бали – по 1б. за кожне 
правильно дібране 
спільнокореневе слово. 

L01 
L01 

13. Більшість наших птахів – мандрівники. 
Вони летять у теплі краї – вирій. У птахів 
немає компасу, але вони ніколи не 
зіб’ються зі свого маршруту. Ці перельоти 
тривають уже тисячі років. Голоду бояться 
пташки, тому й покидають нас. Адже 
зникли комахи, кучугури снігу засипали 
зелені стебла рослин, смачне насіння. 

5 балів – по 1 б. за кожну 
правильно вставлену 
літеру.  

L012345 
 
 
 

 
 

14. Зозуля, соловейко, іволга, а також ластівка 
відлітають, як тільки відчують першу 
прохолоду осінніх ночей. А жайворонків, 
перепілок, зябликів, шпаків – усіх можна у 
нас зустріти і тоді, коли вже біла паморозь 
вкриває луки. 

4 бали – по 1 б. за 
кожний правильно 
вставлений розділовий 
знак. 

L01234 
 

15. Будь-який правильно складений зв’язний 
текст з 5 речень, який відповідає темі.  
Я хочу розповісти про соловейка. 
Соловейки живуть у лісах, садах, парках. 
За розміром це зовсім маленька пташка. 
Пір’ячко в нього сіре, дзьоб короткий. 
Соловейко мені подобається, тому що він 
дуже гарно співає, веселить людей.  

8 балів – по 1б. за кожне 
правильно складене 
речення = 5 б. + 1 б. – за 
зміст тексту + 2 б. за 
грамотність усього тексту 
(1б. – за 1–2 помилки, 3 і 
більше помилок – 0 б.).  
 

L0 1 
L0 1 
L0 1 
L0 1 
L0 1 
L0 12 

  
 Всього:  50 балів   
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