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До уваги  учителів! 
 
ІІІ тур проводиться з 10 по 14 лютого 2014 року в усіх школах 
району.  
Завдання ІІІ туру підібрано за принципом комбінування – по 4 
завдання з кожного предмета (українська мова, математика, 
природознавство).  Кожне завдання оцінюємо 2 бала. Всього учень 
може набрати  24 бала.  
Звіт про проведення ІІІ туру подати до 20 лютого 2014 року за 
такою формою: 
 
№ 
за/п 

Школа  Клас  Прізвище, 
ім’я учня 

Вчитель  Результат  

      
                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2 клас 

1.. Спиши ту групу слів, у якій назви міст записані в 
алфавітному порядку: 
- Київ, Донецьк, Рівне. 
- Донецьк, Київ, Рівне. 
- Донецьк, Рівне, Київ. 
 
2.Випиши ті слова, які означають назву предмета: 
Сонце, яскравий, ласкавий, світить, промінь, сміється, 
діти, весна, радіти. 
 
3. Спиши і підкресли слова, у яких звуків менше, 
ніж букв: 
Яблуко, апельсин, моряк, маяк, співає, поливає, синє. 
 
4. Напиши казку про Сніговика. 
 
5.  Розв’яжи приклади. 
 
 54 + 29 - 45                  47 + 34 - 29 
 41 – 36 + 59                 32 + 29 - 34 
 19 + 65 - 49                  23 + 48 – 7 
 
6. Розставити математичні знаки та дужки так, щоб 
рівність була правильною. 
  
    1    2    3    4    5 = 1 
 
 
 

 
 
7. Одна сторона квадрата 10 см, а три інші по 1 дм. 
Чому така різниця? 
 
8.  Розв’яжи цікаву задачу. 
 
Коли коваль підкував коня принца, йому залишилось 
підкувати шестеро коней для карети Попелюшки. 
Скільки всього підків потрібно ковалеві? 
 
 
9. Запишіть п’ять прикмет зими. 
 
 
 
10. На які  групи поділяються рослини? 
 
 
11. Назвіть рослини і тварини, які занесені до 
Червоної книги. 
 
 
12. Які зимові птахи ти знаєш? 
 
 
 
 
 
 
 



3 клас 
 

1. Пошир речення другорядними членами. Запиши 
поширені речення. 
Настала зима. Віють заметілі. Червоніють кетяги 
горобини. На деревах висять годівнички.  

 
2. Випиши у три колонки слова так, щоб у кожній 
колонці   були лише споріднені слова. 
 
Стебло, веселка, пекар, стеблина, печиво, веселий, 
весело, стебельце, веселитись, пекти, стеблистий, 
спечений. 

 
3. Поділи текст на речення. Запиши його, 
правильно розставляючи розділові знаки. 
Як хороше в лісі а скільки тут грибів он майнула 
білка куди вона сховалася де її хатка а ось летить 
павучок щасливої тобі дороги. 
 
4.  Напиши міркування. 
Вимовляю слово «Мама» - і вважається мені… 

 
5. Знайди значення виразу, в якому остання дія 
ділення. 
    а) (80 – 76) х 7;                  в) 36 : (15 - 6);  
    б) 21 : 3 х  8;                      г) 72 : 9 х 5. 
 
 6. Знайди помилки і виправ їх. 

(850 - 210) : 8 = 8                     810 : 9 + 80 = 170 
640 240 : 4 = 100                      60 х 7 + 280 = 700 

 
   7. Розв’яжи задачу. 

Під час збирання помідорів у перший ящик поклали 
56 кг, а в другий – на 12 кг менше. Скільки кг 
помідорів потрібно перекласти з першого ящика у 
другий, щоб маса помідорів в обох ящиках була 
однакова? 
 
8. Цікава задача. 
Три учениці – Галинка, Олеся і Маринка – прийшли 
на святковий ранок у платтях різного кольору: 
жовтому, рожевому та синьому. Галинка була не в 
жовтому, Маринка не в жовтому і не в рожевому. 
В якому платті була кожна дівчинка? 
 
9.  Дай відповідь на запитання:  
Чи потрібно оберігати земну поверхню місцевості, де 
ти живеш?  Що їй загрожує?. 
 
10. Які ти знаєш казки, героями яких є тварини? 
Чому тварини часто стають героями казок? 
 
11. Один сантиметр грунту утворюється в природі 
300 років. Скільки потрібно років, щоб утворився 
шар грунту у 40 см? 
  
12. Чи є комахи, які можна зарахувати до свійських 
тварин? Назви їх. 
 

 
 



4 клас 
 

1. Заміни одним словом: 
- колекція засушених рослин –  
- заклад, де виготовляють та продають ліки – 
- рослину з великими жовтими зернами, зібраними у 
качан – 
З утвореними словами склади речення. 
 
2. Встанови зв'язок слів у реченнях. 
 
Кучеряві верби шепочуться між собою. 
Хлібороби вийшли в поле ранньою весною. 
У лісовій гущавині протікав невеликий струмок. 
 
3. Замість крапок у прислів’ях встав потрібні 
слова-антоніми: 
 
Занедбаєш науку в …., пожалкуєш в старості. 
Радість красить, а … палить. 
Ранні пташки росу п’ють, а … сльози ллють. 
Де багато слів, там … діла. 
Добрий горщик, та … борщик. 
 
4. Напиши міркування: 
              Мама – найдорожча юдина у світі…. 
 
 
 
 

5.  Склади задачу за скороченим записом і розв’яжи її:            
              
                І – 1260 
               ІІ –   ⅓  від І      
              ІІІ –  ⅓   від ІІ  

6. Знайди помилку. 

237  .   4 = 948          123 .   6 = 738      108 .   4 = 402 

7.   У квадраті зі стороною 6 см послідовно сполучили 
середини усіх сторін. Дістали знову квадрат, площа 
якого удвічі менша. Довести це. 

8.  Розв’яжи задачу. 

У магазині за 3 дні продали 900 кг овочів. За перший і 
другий день продали 618 кг, а за другий і третій день 
продали 524 кг Скільки кг овочів продали кожного дня 
окремо? 

9. Що впливає на зміну температури повітря в різні 
пори року? 

10. Запиши природні зони України. 

11. Запишіть назви отруйних грибів. 
 
12. Яких заходів треба вживати для охорони та 
збагачення природи? 


