Код_________________________
Варіант ІІ

1. Прочитай текст. Запиши заголовок, який відображає основну (головну)
думку твору. Підкресли у тексті слова, завдяки яким автор уникав повторів слова
лелека. Обведи образні слова серед підкреслених слів.
__________________________________________________
Красивий гордий птах зачаровує розмахом крил і гучним клекотанням у
високому небі. То білий лелека вісточкою про весну привертає увагу людей і
просить у них захисту.
Поселяється цей провісник весни на луках і болотах. Там легко
поживитися дощовими черв’яками, жабами, комахами, личинками чи мишами.
А ще лелека – вправний рибалка.
Гніздиться довгоногий красень на великих деревах, дахах будівель,
стовпах електроліній. Перевагу птах віддає дубам, вербам, тополям, ясенам
поблизу людського житла. Гніздо вимощує міцним гіллям, вистилає сiном,
травою, мохом. За основу гнізда може прийняти старе колесо від воза. Тому
люди можуть допомогти птахам: на даху чи стовпі прилаштувати колесо,
набити раму з дощок.
Живуть лелеки парами. Вони добрі батьки. Яйця насиджують по черзі.
Пізніше разом доглядають безпорадних пташенят.
У серпні зграї лелек починають тягнутися на південь. Летять вони вдень
високо-високо. У зграях налічують до сотні лелек. Поступово на шляхах
перельоту зграї збільшуються до декількох тисяч птахів. Орнітологами
зафіксована зграя з 21 000 лелек!
Використання на полях отрутохімікатів, осушення боліт призводить до
зменшення кількості лелек. А під час зимівлі в Північній Африці лелеки
стають об’єктами полювання мисливців. Ці тварини потребують охорони. В
Україні білий лелека занесений до Червоної книги. Його життя залежить від
бережного ставлення людини до природи.
З дитячого журналу
2. Прочитай поданий абзац. Упиши пропущені букви, де потрібно. Познач ✔ у
тексті завдання №1 рядок, перед яким ти б розмістив/розмістила цей абзац.
До д__сяти разів на день дорослі лелеки н__суть до ро__критого дзьоба
пташенят черв’яків, комах, воду. (На)прикладі батьків кожне лелеча
(на)вча__ться премудрос__тям пол__оту. Тепер вони лише інколи ночують у
гнiзді. Уроки полюва__ня малята отримують на луках, пасови__ах. Після
сінокосу дрібні тварини стають легкою здобич__ю. Весь час тримаються
лелеки дружною сiм’__ю.

3. Спиши із завдання №2 друге речення тексту, розкриваючи дужки. Підкресли
підмет і присудок у виписаному реченні. Надпиши над чотирма іменниками відмінок.

4. Розв’яжи задачу.
За даними наукових спостережень за останні 4 роки в Україні щовесни
налічується майже п’ять тисяч чотириста лелечих гнізд із пташенятами.
Зазвичай в одному гнізді двоє або троє пташенят.

3
5

усіх гнізд мають по двоє

пташенят, а решта гнізд – по троє. Скільки лелечих гнізд мають по троє
пташенят?

5. Доведи відповідь на запитання задачі письмовим обчисленням.
Щоб врятувати ранньої весни лелек від голоду мешканці села зібрали
14000 грн. Чи вистачить цих грошей, щоб придбати 290 кг риби за ціною
45 грн за кілограм?

6. Розв’яжи задачу. Заповни таблицю.
Виготовлена юннатами рамка для гніздування лелек має прямокутну
форму зі сторонами 11 дм і 9 дм. Обчисли площу й периметр рамки для гнізда.
Довжина сторони (a)

Довжина сторони (b)

Площа (S)

Периметр (P)

7. Доповни назву схеми.
Білий лелека – це _____________________________________ .

8. Запиши назву умовного позначення об’єкта, про який згадується в тексті
завдання №1.

9. Запропонуй і запиши назву навчального проєкту, що має на меті охорону
білих лелек. Уяви себе учасником групи, яка працює над проєктом, і запиши 3-4
речення про хід вашої роботи.

10. Перевір свою роботу. Обведи номери завдань, у правильності виконання
яких ти сумніваєшся, якщо такі завдання є.

