Схема № 2 оцінювання тесту
з української мови та літературного читання. 2019 р.
№
з/п
1.

2.

3.

Варіанти правильних відповідей
Б. Сиві волосини.
А. Від болю.
Б. На тоненькій гілці.
Сиві волосини. Чи: Чому задумався Михайлик.
Чи: Коли болить серце матері. (Можливі інші
варіанти).
3 усміхнулась, 2 сказав, 1 побачив, 4 посивіла.

4.

1. Хто побачив сиві волосинки?
2. Що сказав Михайлик? Чи: Що відповіла мати?
3. Чому Михайлик сидів задумливий? Чи: Чому
посивіла мати? (Можливі інші варіанти).

5.

А. Розповідь.

6.

Дорослий Михайлик – маленький Михайлик.
Запитала мати – відповіла мати.

7.

– Мамо, у вашій косі три сиві волосинки, – сказав
Михайлик. Чи: – Мамо, а коли я на товстій гілці
сидітиму, волосинка не посивіє?

8.

Здивуватися – диво.
Дерева – дерево.

9.

Усміхнулась, усмішка (сміх, смішинка).
Заболіло, біль.

10.

Тепле слово.

11.

Серце кожної мами наповнене безмежною
любов’ю до дитини. Мамині працьовиті руки
готують нам їсти: варять смачні борщі,
варенички, печуть пироги. Без мами не можна
уявити життя. Не засмучуйте своїх мам!

12.

Сидіти на гілці.
Прочитати у книзі.

13.

Наші матусі лагідні, добрі і турботливі. Вони
навчають нас розуму, оберігають від біди,
виховують. Дбають і піклуються про наше

Кількість балів
3 бали – по 1б. за
кожну правильну
відповідь.
2 бали – за умови
правильної відповіді.

L01
L01
L01
L02

4 бали – за умови
правильної відповіді.
6 балів – по 2 б. за
кожну правильну
відповідь: 1б. за
правильну відповідь +
1б. за грамотність.
2 бали – за умови
правильної відповіді.
2 бали – по 1 б. за
кожний правильно
дібраний антонім.
2 бали – 1б. за
правильно дібране
речення + 1б. за
грамотність.
4 бали – по 1б. за
кожну правильно
вставлену літеру + 1б.
за кожне правильно
дібране перевірне
слово.
2 бали – по 1б. за
кожний правильно
дібраний іменник
1 бал – за умови
правильної відповіді.
6 балів – по 1 б. за
кожну правильно
вставлену літеру та
правильно розкриті
дужки.

L01234

2 бали – по 1б. за
кожне правильно
утворене
словосполучення.
4 бали – по 1б. за
кожний правильно
вставлений

L01
L01

L012
L012
L012

L02
L012

L012

L012
L012

L01
L01
L01
L012
3456

L
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1

здоров’я. Недарма кажуть, що в дитини заболить
пальчик, а в мами серце.

розділовий знак.

14.

Говорити з нею.
Хвилюватися за нього.

15.

«Бережіть маму – найріднішу людину.»
Будь-який правильно складений текст за темою.

2 бали – по 1б. за
кожну правильно
утворену і записану
форму.
8 балів:
5 балів – по 1б. за
кожне правильно
складене речення;
1 б. – за зміст тексту;
2 б. – за грамотність
усього тексту:
2 б. – 1 помилка;
1 б. – 2–3 помилки;
0 б. – 4 і більше
помилок.
50 балів

Мама – найрідніша для мене людина.
Я вважаю, що її потрібно не лише любити, а й
оберігати. Все життя мама хвилюється за нас.
Болить серце матері, коли ми робимо щось
погане. Для мами я виросту чемним і добрим.
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