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I семестр Варіант

аУДіюваннЯ

Дата 

Найкращі квіти

 Âèáåðè і познач () пðаâèëüнó âіäпоâіäü.

1. Äо ÿêоãо ñâÿòа ãоòóâаâñÿ Äìèòðо?

 Äо Äнÿ ìаòåðі;

 äо äнÿ наðоäæåннÿ ñâоº¿ ìаìè;

 äо ñâÿòа êâіòіâ;

 äо ñâÿòа 8 Áåðåзнÿ. 

2. Ùо âін õоòіâ поäаðóâаòè ìаìі? 

 Êнèãó; 

 наéêðаùі êâіòè; 

 ëèñòіâêó;

 ñóâåніð.

3. Ó êоãо õëопчèê попðоñèâ поðаäè? 

 Ó áаòüêа; 

 ó äåðåâ; 

 ó ìåäóнêè;

 ó áäæіëêè. 
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4. ßêі êâіòè áäæіëêа ââаæаëа наéêðаùèìè? 

 Ïèøні; 

 âåëèêі;

 æоâòі;

 â ÿêèõ áаãаòо ìåäó. 

5. Äå øóêаâ Äìèòðèê êâіòè äëÿ ìаìè? 

 Â ìаãазèні; 

 на ðèнêó; 

 â ñаäó;

 ó поëі, äіáðоâі. 

6. ×оìó ìаìа ñêазаëа, ùо ñèн пðèніñ ¿é наéêðаùі êâіòè? 

 Áо âонè äоðоãі; 

 áо âонè ðозêіøні; 

 áо âонè запаøні;

 áо ñèн зáèðаâ ¿õ âëаñноðóч. 

Áаëè (ð³âåíü  
íаâ÷аëüíèõ äîñÿãíåíü)
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Діалог

Дата 

1. Ó øкîëі

Òâіé äðóã (òâоÿ поäðóãа) áóâ (áóëа) óчаñнèêоì ãðè “ÊÂÊ” ó øêоëі. 
Ðозпèòаé éоãо (¿¿) пðо âðаæåннÿ âіä óчаñòі â ãðі.

2. Äî тåатрó 

Òè õочåø запðоñèòè äðóãа (поäðóãó) äо ëÿëüêоâоãо òåаòðó на 
пåðåãëÿä âèñòаâè “Êіò ó чоáоòÿõ”. ßêа ìіæ âаìè âіäáóäåòüñÿ 
ðозìоâа? 

3. Ìî¿ каíікóëи 

Ðозêаæè äðóãоâі (поäðóзі) пðо ñâо¿ âðаæåннÿ âіä êаніêóë. 
Ðозпèòаé éоãо (¿¿) пðо âіäпочèноê óëіòêó. 

4. Ðîçìîва ïî тåëåôîíó 

Óÿâè ñоáі, ùо òè пðопóñòèâ (пðопóñòèëа) занÿòòÿ â øêоëі 
з поâаæнèõ пðèчèн (чåðåз õâоðоáó). Òè õочåø äізнаòèñÿ 
â оäноêëаñнèêіâ, ùо âонè âèâчаëè за чаñ òâоº¿ âіäñóòноñòі. ßêа 
ðозìоâа âіäáóäåòüñÿ ìіæ âаìè? 

5. Ó ìаãаçиíі іãраøîк 

Óÿâè ñоáі, ùо òè пðèéøоâ (пðèéøëа) äо ìаãазèнó іãðаøоê âè-
áðаòè поäаðóноê äëÿ ñåñòðèчêè (áðаòèêа) на äåнü наðоäæåннÿ. 
ßêа ðозìоâа âіäáóäåòüñÿ ìіæ òоáоþ і пðоäаâöåì? 
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Дата 

ПИсьмовИй ПерекаЗ
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Ðîбîта íад ïîìиëкаìи
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мовні ЗнаннЯ Та вміннЯ

Дата 

1. Ìîва і ìîвëåííя. Тåкст. Ðåчåííя

 Âèáåðè і познач () пðаâèëüнó âіäпоâіäü.

1. Ó ÿêоìó ðÿäêó запèñані òіëüêè ñëоâа поäÿêè?

 Äаðóéòå, áóäü ëаñêа, äÿêóþ.

 Спаñèáі, âñüоãо äоáðоãо, пåðåпðоøóþ.

 Äÿêóþ, ñпаñèáі, ùèðо âäÿчнèé.

 Спаñèáі, пðоøó âèáачåннÿ, äÿêóþ.

2. Ç ÿêèõ чаñòèн ñêëаäаºòüñÿ òåêñò? 

 Òåìа, ìåòа, заãоëоâоê; 

 зачèн, аáзаöè; 

 зачèн, оñноâна чаñòèна, êінöіâêа;

 зачèн, оñноâна äóìêа, êінöіâêа.

3. ßêі áóâаþòü ðåчåннÿ за інòонаöіºþ?

 Оêëèчні, ðозпоâіäні, пèòаëüні;

 оêëèчні, нåоêëèчні; 

 ðозпоâіäні, пèòаëüні, ñпонóêаëüні;

 оêëèчні, ñпонóêаëüні.
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4. Äо ÿêоãо òèпó наëåæèòü äанèé òåêñò? 

Ó ëісі 

Ìè зáèðаëè ãðèáè ó ëіñі. Áóëо òèõо. Ðапòоì поäóâ 
пðоõоëоäнèé âіòåð. Êóчåðÿâі áåðізêè заòðіпоòіëè âіòаìè. 
Íåáо почаëè заòÿãóâаòè õìаðè. Çаãðèìіëо, заáëèñêаëо. 
Ïоëèâ äоù, ÿê з âіäðа. Ïòаõè заõоâаëèñÿ ó ãнізäа. Ìè 
поáіãëè äо êóðåнÿ. 

Öå òåêñò — ... 

 опèñ;     ðозпоâіäü;

 ìіðêóâаннÿ;   äіаëоã. 

5. Äоáåðè заãоëоâоê äо òåêñòó.

Íа зåìëþ пðèéøоâ áëèñêóчèé ãðóäåнü. Ïоòонóâ ó ñніãó 
ëіñ. Ðіäêо êоãо зóñòðінåø ó зèìоâоìó ëіñі. Òа оñü пðоìаéнóëа 
ìіæ äåðåâаìè áіëа øóáêа заéöÿ. Çапаëаõêоòіâ поëóì’ÿì 
ëèñÿчèé õâіñò. Òіëüêè зèìоâі ñòåæèнè ðозпоâіäаþòü пðо 
ìанäðіâêè ëіñоâèõ ìåøêанöіâ.

6. Çа äопоìоãоþ пèòанü âñòаноâè зâ’ÿзоê ñëіâ ó ðåчåнні.

Îáëåò³ëî ë³òî ëèñòÿ÷êîì ³ç êëåíà. 


