Схема оцінювання тесту
з української мови та літературного читання. 2019 р.
4 клас
№ з/п
Варіанти правильних відповідей.
1.
Б. На шовковицю.
Б. Не хотів намочити дідуся.
В. Поважає.
2.
Турботливий онук.
Чи: Повага до дідуся.
Чи: Андрійкова пригода.
Можливі інші варіанти.
3.
_3 жде, _2 пересидів,
_4 пригорнув, _1 поліз.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

1. Хто поліз на шовковицю? Чи: Хто
сидів під деревом?
2. Чому Андрійко поліз на
шовковицю? Чи: Чому хлопчик не
міг злізти з дерева?
3. Коли онук зліз з дерева? Тощо.
А. Розповідь.
– Боюся струсити на вас краплі,
дідусю…
Чи: – Злазь, Андрійку…
Дідусь підійшов – відійшов.
Злий дідусь – добрий.
– Чому це ти сидиш на дереві, мов
пташка?
Сад, садочок, садівник (садити,
посадити тощо).
Захворіє, хворий, хвороба (хворіє,
хворобливий тощо).
Пішов дощ, радіє душа.

Кількість балів.
3 бали – по 1б. за кожну
правильну відповідь.
2 бали – за умови правильної
відповіді.
4 бали – за умови правильної
відповіді.
6 балів – по 1 б. за кожне
правильно сформульоване
питання + по 1 б. за
грамотність.

L01
L01
L01
L02

L0123
4
L012
L012
L012

2 бали – за умови правильної
відповіді.
2 бали – за умови правильної
відповіді.

L02

2 бали – по 1 б. за кожний
правильно дібраний антонім.
2 бали – 1 б. за правильно
дібране речення + 1 б. – за
грамотність.

L012

4 бали – по 1б. за кожне
правильно дібране і записане
спільнокореневе слово.

L012
L012

L02

L012

2 бали – по 1 б. за кожне
L01
правильно визначене і
L01
підкреслене сполучення слів.
L0123
Запиши слова, що в дужках, у 3 бали – по 1 б. за кожну
правильно утворену і записану
потрібній формі
У моєї бабусеньки золоте серце. Вона форму слова.
дуже любить мене. Руки в бабусі
худенькі, долоні шорсткі. Вони
ніколи не знають спочинку. Я дуже
люблю свою бабусю.
2 бали – по 1 б. за кожне
L01
Утвори і запиши словосполучення.
правильно утворене
L01
Їхати по дорозі.
словосполучення.
Лежить на столі.

13.

14.

15.

Без сім’ї нема щастя на землі. У
дитини заболить пальчик, а у матері
– серце. Шануй батька й неньку, буде
тобі скрізь гладенько.
Що означає бути добрим сином,
доброю
дочкою?
Це
означає
приносити в сім’ю тільки мир,
спокій, радість і щастя. Не приносити
тривоги, горя, прикрості, ганьби.
Будь-який правильно складений
текст за поданою темою «Моя сім’я».
Моя сім’я дружня. На свята ми
завжди збираємося разом з дідусями і
бабусями за великим столом. Ми їх
шануємо. Коли вони не можуть
приїхати до нас, ми їх відвідуємо. Я
люблю свою родину.

4 бали – по 1б. за кожну
правильно вставлену літеру чи
апостроф.

L0123
4

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

L0123
4

8 балів:
5 балів – по 1б. за кожне
правильно складене речення.
1 б. – за зміст тексту.
2 б. – за грамотність всього
тексту:
2 б. – 1 помилка;
1 б. – 2-3 помилки;
0 б. – 4 і більше помилок.

L01
L01
L01
L01
L01

L01
L012

