
Ірина Старагіна, Аліна Ткаченко, Людмила Гуменюк, 
Оксана Волошенюк, Ольга Романюк, Андрій Панченков

УКРАЇНСЬКА МОВА
ЗОШИТ-ПОСІБНИК 

з інтегрованого мовно-літературного курсу 
для 4-го класу закладів загальної середньої освіти

Частина 9 

МОЖЛИВОСТІ ЛЮДИНИ
ТЕСТ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ № 4

Уч. 4-го класу 

(назва навчального закладу) 

(ім’я та прізвище учня/учениці) 

Київ
«Генеза»

2021



2

ІНСТРУКЦІЯ

Пропонуємо перевірити, чи легко тобі буде виконати подані нижче 
завдан ня. Усі вони пов’язані з текстом, який тобі потрібно уважно 
прочитати. 

У деяких завданнях необхідно буде записати окремі слова, у деяких – 
дати розгорнуту письмову відповідь у відведених для цього рядках. 

Після того як ти виконаєш певне завдання, обведи слово ТАК чи НІ, що 
буде твоєю відповіддю на питання «Чи легко було виконувати це 
завдання?». 

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні

Деякі завдання тобі здаватимуться легкими, деякі – дещо складні-
шими. Спробуй виконати кожне з них. 

Налаштуйся на гарний результат. Ти впораєшся із завданнями, вір у 
себе!

Зичимо успіхів!
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1. Запиши, якими рисами наділено в книжках, фільмах і мультфільмах 
лисицю. Як ти гадаєш, чому цю тварину уявляють саме такою? Поясни 
свою думку.

Прочитай текст і виконай завдання 2–9.

ËÀÑÎ×ÊÀ

ßê ñîíöå òіëüêè-íî ÷åðâîíèëî íåáî íà ñõîäі, Àðñåí óæå ñèäіâ 
ó ÷îâíі áіëÿ ñâîєї âåðáè і ïèëüíóâàâ çà âóäêàìè. Ó ëіñі áðîäèâ 
òóìàí , ïіäçîëî÷åíèé ñîíÿ÷íèì ïðîìіííÿì, òóðêîòіëè ïðèïóòíі, 
âèñòóêóâàëè äçüîáàìè äÿòëè, à іíîäі ëóíêî òðіùàëî ãàëóççÿ і áóëî 
÷óòè: õðî-õðî... õðÿ-õðÿ...

Àðñåí çíàâ, ùî òî âåïðè ç âèâîäêàìè âåïðåíÿò âåðòàþòüñÿ ç 
íі÷íîãî ïàñîâèñüêà ó ñâîї ñõîâèùà...

À îäíîãî ðàçó, êîëè Àðñåí, çіãðіòèé ñîíöåì, êóíÿâ ó ÷îâíі, òî 
ïіäâîäÿ÷è, òî îïóñêàþ÷è ãîëîâó, çà ñïèíîþ â íüîãî ïî÷óëîñÿ òî-
íåíüêå ñêіìëåííÿ. Àðñåí ïðîêèíóâñü і îãëåäіâñÿ.

Âèñîêî íà êðó÷і, ñóïðîòè ÷îâíà, ñõèëèâøè ãîëîâó íàáіê, ñòîÿëî 
ëèñåíÿ. Âîíî äèâèëîñÿ òðîõè çäèâîâàíèìè і çîâñіì íå õèòðèìè 
î÷èìà. Ïîòіì ïåðåâåëî ïîãëÿä ó çàäîê ÷îâíà é îáëèçíóëîñÿ: íà äíі, 
çàñëàíіì òðàâîþ, ëåæàëà ðèáà.

– Àíó! – ñêàçàâ Àðñåí і ëÿñíóâ ñåáå äîëîíåþ ïî êîëіíó. Ëèñåíÿ 
òðîõè ïîçàäêóâàëî, ïðîòå íå âòåêëî.

– Áîéîâå! – ñêàçàâ Àðñåí. – Òî ùî, òîáі ðèáêè çàêîðòіëî? 
Ëèñåíÿ òîíåíüêî ïèñêíóëî.
– Íó, íà âæå, – Àðñåí òðîõè ïîäóìàâ і äîäàâ: – Ëàñî÷êà... 
Ðèáèíà ëåòіëà âèùå ëèñåíÿòè, àëå âîíî ïðóäêî ïіäñêî÷èëî é 

óõîïèëî її ïåðåäíіìè ëàïàìè.
– Ìîëîäöÿ! – ïîõâàëèâ Àðñåí і çàõîäèâñÿ ìіíÿòè íàæèâêó. 

À êîëè îçèðíóâñÿ, ëèñåíÿòè âæå íå áóëî.
Îäíàê íàñòóïíîãî ðàíêó âîíî ïðèéøëî çíîâó. І çíîâ Àðñåí êè-

íóâ éîìó ðèáèíó – îäíó, áî ëèñåíÿ áіëüøå íå ïðîñèëî.
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Òàê âîíè é ïîòîâàðèøóâàëè. Íåçàáàðîì ëèñåíÿ âæå çíàëî, ùî 
éîãî çâàòè Ëàñî÷êà і ùî êîëè Àðñåí êàæå: «Âñòàíü!» àáî «Ëÿæ!», 
òî òðåáà âñòàâàòè àáî ëÿãàòè. Çíàëî òàêîæ і òå, ùî ðèáà іíêîëè íå 
êëþє. Ñèäèòü-ñèäèòü Àðñåí, à ïîïëàâêè íà éîãî âóäêàõ àíі âîðóõ-
íóòüñÿ. Òîäі Ëàñî÷êà íå ñêіìëèëà і íå ìîëîòèëà õâîñòîì ïî çåìëі, 
ÿê çàâæäè, ïîáà÷èâøè ó ÷îâíі ðèáó, à ëÿãàëà â òðàâó é æäàëà. 
Àðñåíîâі íàáðèäàëî äèâèòèñÿ íà íåðóõîìі ïîïëàâêè, і âіí ÷àñòî-
ãóñòî çàñèíàâ.

Ñèäèòü і ñïèòü.
À ÿêîñü ÷óє êðіçü ñîí: Ëàñî÷êà äçÿâóëèòü. Ïðîêèíóâñÿ, àæ ïî-

ïëàâêà íà îäíіé âóäî÷öі íåìàє, ïîðèíóâ. À ëèñåíÿ íà êðó÷і âó-
õàìè ïðÿäå, ïåðåäíіìè ëàïàìè äðіáóøèòü-âèòàíöüîâóє îä íåòåðï-
ëÿ÷êè. Âõîïèâ âóäî÷êó, ñìèê – є îêóíü!

– Íà, Ëàñî÷êî, öå òè ñïіéìàëà! – âåñåëî ñêàçàâ Àðñåí і êèíóâ 
îêóíÿ íà êðó÷ó. Ç òîãî äíÿ âіí óæå íå áîÿâñÿ ñïàòè, áî ÿê òіëüêè 
ïîïëàâîê âîðóõíåòüñÿ, òî Ëàñî÷êà éîãî é ðîçáóäèòü.

Òàê âîíè é ðèáàëèëè âäâîõ.
Ïîòіì íàñòàëà äîâãà-ïðåäîâãà çèìà. Ëіñ ïðèáðàâñÿ â іíіé òà îæå-

ëåäåöü. І íå ñïіâàëè âæå â íüîìó ïòàõè, òіëüêè âіòåð íî÷àìè çàâè-
âàâ ó ãіëëі.

Ñ òàðèé Àðñåí óæå íå õîäèâ íà ðі÷êó, àëå ÷àñîì çãàäóâàâ Ëà-
ñî÷êó: äå-òî âîíà òóëèòüñÿ â òàêó õîëîäíå÷ó?

À âåñíîþ, êîëè êðèãà ñêðåñëà і ñîíöå âãðіëî, îäíіñ Àðñåí ÷îâíà 
íà ðі÷êó, ïîëàãîäèâ âóäêè і çíîâó, ÿê òîðіê, ñіâ ëîâèòè ðèáó – áàáі 
òà âíóêàì íà þøêó. Âóäèòü òà âñå îçèðàєòüñÿ: ÷è íåìà, áóâà, Ëà-
ñî÷êè? Ðàç, і âäðóãå, і âòðåòє – íåìàє...

À â÷åòâåðòå îçèðíóâñÿ – ñòîїòü íà êðó÷і âåëèêà ïóõíàñòà ëè-
ñèöÿ ç ðîçóìíèìè, àëå çîâñіì íå õèòðèìè î÷èìà, à ïîðó÷ íåї – 
ëèñåíÿ.

– Ëàñî÷êî? – íåâïåâíåíî ïîêëèêàâ Àðñåí.
Ëèñèöÿ çàäðіáóøèëà ïåðåäíіìè ëàïàìè, çàìîëîòèëà õâîñòîì ïî 

çåìëі é ëÿãëà. Ëèñåíÿ æ, ïîáà÷èâøè ó ÷îâíі ðèáó, îáëèçíóëîñÿ é 
òèõåíüêî çàñêіìëèëî.

– Òå-òå-òå... – âåñåëî ñêàçàâ Àðñåí. – Öå ùî æ âèõîäèòü: ÿ óâåñü 
âàø ðіä ãîäóâàòèìó?

І êèíóâ íà êðó÷ó ðèáèíó.
Ëèñåíÿ ñïіéìàëî її ïåðåäíіìè ëàïàìè і ñòàëî їñòè. À Ëàñî÷êà 

ñèäіëà íåðóõîìî, ïèëüíî ñòåæà÷è çà ïîïëàâêàìè... Ç òîãî ÷àñó 
âîíè ðèáàëèëè âòðüîõ.

Ãðèãіð Òþòþííèê
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2. Чи має Ласочка з оповідання названі тобою риси? Опиши її пове-
дінку та звички. Наведи приклади з тексту.

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні

3. Поміркуй, як створити діафільм за прочитаним твором. Вибери три-
чотири важливі епізоди, які відтворюють перебіг подій в оповіданні. 
Корот ко опиши, що буде зображено в кожному з кадрів діафільму, який 
стосуватиметься цих епізодів.

Êàäð 1: 

Êàäð 2: 

Êàäð 3: 

Êàäð 4: 

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні
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4. Що з наведеного відбувалося насправді? Обведи потрібну відпо-
відь у кожному рядку. 
Àðñåí ó ëіñі ïîëþâàâ íà âåïðіâ. ÒÀÊ / ÍІ
Ëèñåíÿ ïðèéøëî äî ÷îâíà, ùîá ïîëàñóâàòè 
ðèáîþ. ÒÀÊ / ÍІ
Ëàñî÷êà çàâàæàëà Àðñåíîâі ðèáàëèòè. ÒÀÊ / ÍІ
Óçèìêó Àðñåí ïðîäîâæóâàâ âóäèòè ðèáó. ÒÀÊ / ÍІ
Íàâåñíі Ëàñî÷êà ïîâåðíóëàñÿ çі ñâîєþ 
ìàìîþ-ëèñèöåþ. ÒÀÊ / ÍІ

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні

5. Поєднай стрілкою іменник і дієслово так, щоб було зрозуміло, хто 
які звуки видає в оповіданні «Ласочка».

ïðèïóòíі   ëÿñêàòè
äÿòëè    òóðêîòіòè
ëèñåíÿ    çàâèâàòè
âіòåð    âèñòóêóâàòè
Àðñåí    ñêіìëèòè

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні

6. Доповни наведений словничок словами з тексту.

 – ëіñîâèé ãîëóá âåëèêîї ïîðîäè. 

 – äèêèé êàáàí.

 – ïðіñíîâîäíà õèæà ðèáà.

 –  ëіñîâèé ïòàõ ç äîâãèì, ãîñòðèì 
і ìіöíèì äçüîáîì.

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні
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7. Випиши з тексту синоніми до наведених слів.

Äðіìàòè – 

Çàõîòіòè – 

Çàïðèÿòåëþâàòè – 

×åêàòè – 

Çëîâèòè – 

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні

8. Визнач граматичну основу речення. 
Âèñîêî íà êðó÷і ñòîÿëî ëèñåíÿ.
Ëèñåíÿ òðîõè ïîçàäêóâàëî, ïðîòå íå âòåêëî.

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні

9. Прочитай слова, використані в оповіданні. Що спільного в цих сло-
вах? У чому особливість їхнього написання? Поясни зв’язок між значен-
ням і написанням цих слів.

Ñèäèòü-ñèäèòü, ÷àñòî-ãóñòî, äðіáóøèòü-âèòàíöüîâóє, äîâãà-
ïðåäîâãà.

Чи легко було виконувати це завдання?
Так          Ні
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10. Якщо деякі завдання було важко виконувати, то напиши, чого ще 
тобі треба навчитися.

Якщо тобі л егко було виконувати всі завдання, то напиши, що тобі 
допомогло.

Дякуємо!


