
 

Схема оцінювання тесту № 2 

з української мови і літератури для 4 класу 

 

№ 

з/п 

Варіанти правильних відповідей Кількість балів  

1.  А. У неділю.            

 В. На сільському майдані.  

 В. Дружина бідняка Марина. 

3 бали – по 1б. за 

кожну правильну 

відповідь. 

L01 

L01 

L01 

2. 3 принесли, 1 домовилися,  2 прийшли, 4 при-

вела, 5 заспівав. 

5 балів – по 1б. за 

кожну правильну 

відповідь. 

L012345 

 

3. Найкраща майстриня. Чи: Рішення  старійшин. 

Або: На сільському майдані. (Можливі інші 

варіанти). 

2 бали – за умови 

правильної відповіді. 

L02 

4. Зображені в тексті події відбулися в Україні. 

 

2 бали –  1 б. за 

правильну відповідь 

на питання + 1б. за 

грамотність. 

L012 

 

5. А. Розповідь.   1 бал – за умови 

правильної відповіді. 

L01 

 

6. Сільський майдан –  сільська площа. 

Заспівала пташка – защебетала пташка. 

2 бали – по 1 б. за 

кожний правильно 

дібраний синонім.  

L01 

L01 

 

7. 1. Найкраще                      4 чужі 

2. Праця                             1 найгірше 

3. Радісно                           6 зло 

4. Свої                                2 лінь 

5. Багаті                             3 сумно 

6. Добро                             5 бідні. 

6 балів – по 1б. за 

кожний правильно 

дібраний антонім. 

L012 

3456 

 

8. В. Свіжий ранок. 1 бал – за умови 

правильної відповіді. 

L01 

 

9. Хлопчик приніс. 2 бали – по 1б. за 

кожний правильно 

підкреслений 

головний член 

речення. 

L012 

 

10. Петрусь виріс працьовитим, розумним, добрим 

(талановитим, кмітливим). 

(Можливі інші варіанти). 

3 бали – по 1б. за 

кожний однорідний 

член + 1 б. – за 

поставлений 

розділовий знак. 

L0123 

 

11. Струмок був зовсім вузенький, як ниточка. Він 

весело дзюрчав поза городом, петляв між 

вербою і грушею. А потім вибігав на луг і 

губився у траві. Під холодною горою є 

криничка, на дні якої б’є джерельце. 

 

8 балів – по 1 б. за 

кожну правильно 

вставлену літеру і 

апостроф. 

L0123 

45678 

 

12. Грати  на сопілці. 

Прочитали у казці. 

2 бали – по 1б. за 

кожне правильно 

L01 

L01 



 

утворене 

словосполучення. 

13. Усе літо Данилко живе на пасіці. Там завжди 

пахне травою, медом і квітами. Ось ромашки, а 

неподалік волошки і дзвіночки. Працьовиті 

бджілки снують між квітами, збирають нектар. 

3 бали – по 1б. за 

кожний  правильно 

вставлений 

розділовий знак. 

L0123 

14.  

Подобається,  обов’язок. 

2 бали – по 1б. за 

кожне правильно 

підкреслене слово. 

L01 

L01 

15. Найбільше я люблю весну. Все навкруги 

прокидається до нового життя. На деревах і 

кущах розпускаються листочки. Ми радіємо, що 

до нас повертаються перелітні птахи і 

починають вити гнізда. 

 Я вважаю, що весна приносить усім радість. 

  

(Будь-який правильно складений текст за 

темою). 

 

 

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. 

L01 

L01 

L01 

L01 

L01 

L01 

012 

 

 Усього: 50 балів  

 


