
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

 

Завдання для ІІ (районного) етапу ХVIІІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

(листопад 2017 р.) 

 

3 клас 

1. До виділених слів добери протилежні за значенням так, щоб  похмура 

картина природи змінилася на протилежну. Добери заголовок і продовж 

текст декількома реченнями (не менше 3-х). 
Настала пізня осінь. 

Важкі чорні хмари пливли по небу. 

Сердитий вітер гойдав віти дерев. 

Жовте листя сумно тріпотіло од вітру.    6 балів 

2. Згрупуй споріднені (спільнокореневі) слова. Запиши утворені групи. 

Місто, місткий, місток, місточок, міст, вмістити, вміст, містечко, 

мостик.                6 

балів 

3. Пошир речення другорядними членами, запиши. 

1) Я ходив. 2) Петрик співає. 3) Діти плавають. 4) Сонце світить. 

5) Берізка жовкне. 6) Ми бачили.           6 

балів 

4. Продовжи прислів’я 

     а) Не відкладай на завтра те, що … . 

     б) За двома зайцями побіжиш … . 

     в) Праця людину годує, а … .           6 балiв 

 

5. Склади твір – мініатюру (6-8 речень) на тему ”Моя улюблена книга” 

…               12 

балів 

 

Максимальна кількість балів – 36 

 

 



КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

 

Завдання для ІІ (районного) етапу ХVIІІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

(листопад 2017 р.) 

 

4 клас 

1. Спиши текст, розкривши дужки. Визнач рід іменників. 

Сопілка – відомий на (Україна) музичний інструмент. Це дерев’яна 

трубка з (отвір) для (пальці) і свистком на (денце). Її можна зробити з 

(верба), (клен), (калина), (груша), (бузина). 

 Розбери виділене слово за будовою.        12 балів 

 

2. Спиши вірш. Встав пропущені букви. Познач суфікси в іменниках 

та прикметниках. 

Поблискують черешен*ки 

в листі з*л*ненькім  

Черешен*ки ваблять очі 

діточкам маленьким. 

Ой вишен*ки, черешен*ки  

червонії, спілі!        ‘ 10 

балів 

 

3. Заміни кожен вислів одним словом: 

Пальчики оближеш – 

Закарбувати на носі – 

Пустити червоного півня –          

Склади речення з одним із висловів і визнач його основу 

            6 

балів 

 

4. Склади і запиши речення за схемами: 

1) ______   … …  ,  і  ______  ______  …  .      

 

2) . . . _______  _______  …  , а _______  _______  .  

            6 

балів 

 

5. Склади і запиши твір-міркування “Моє місто (село) у майбутньому”. 

             12 

балів 

 

Максимальна кількість балів – 46 

 

 

 

 



Рекомендації щодо оцінювання 

ІІ (районного) етапу ХVIІІ Міжнародного конкурсу  

з української мови імені Петра Яцика 

(листопад 2017 р.) 

3 клас 

1.  Правильний підбір заголовка та антонімів – по 0,5 бала. Кожне грамотно 

записане речення – 1 бал. Усього – 6 балів. 

 

2. Правильно визначена група слів – 2 бали. 

 

3. За кожне правильно поширене речення – 1 бал 

 

4. Правильно знайдене продовження прислів’я – 2 бали.  

 

5. Твір оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання  навчальних 

досягнень учнів з мови.  

 

4 клас 
1. За правильно визначені:  закінчення – 0,5 бала, роду – 0,5 бала, будову 

слова – 1,5 бала. Усього – 12 балів   

 

2. За правильно: вставлену букву - 0,5 бала,  суфікс – 1 бал. Усього – 10 балів 

 

3.Правильно підібрано слово – 1 бал. Правильно побудовано речення і 

визначена його основа (підмет і присудок) – 3 бали. Усього – 6 балів. 

 

4. За кожне правильно записане речення – 3 бали. Усього – 6 балів. 

 

5. Твір оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень 

учнів з мови – усього 12 балів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


