Код_________________________
Варіант ІІІ
1. Прочитай текст. Запиши заголовок, який відображає основну (головну) думку
твору. Підкресли у тексті слова, завдяки яким автор уникав повторів слова беркут.
Обведи образні слова серед підкреслених слів.

___________________________________________________
Затамовуєш подих, коли у високому небі з’являється беркут. Грізний погляд
володаря небесного простору не дозволяє чужинцям перебувати на його
території. Але не зважаючи на войовничий дух, він дуже вразливий і потребує
нашої уваги і захисту.
Беркут – мешканець лісів, гір і степів. Веде осілий спосіб життя. Селиться
якнайдалі від людського житла.
Гніздяться птахи сімейними парами на високих деревах або неприступних
гірських скелях. У кожної пари беркутів може бути до дванадцяти гнізд, які
висотою до 2 м, а у діаметрі досягають 3 м. Птахи вимощують житла з міцних
гілок, хмизу, листя, шерсті і пір'я.
Наприкінці весни у гнізді беркутів з'являється троє безпорадних орлят.
Годуванням пташенят займаються обоє батьків. Здебільшого виживає одне
пташеня. Коли маля підростає, мати вчить його літати і відпускає красеня у
самостійне життя.
Беркут – природжений мисливець. Полює він на великих відкритих
просторах на зайців, лисиць, ховрахів, черепах, їжаків, глухарів й інших тварин.
Хижак по кілька годин парить у високості, вистежує здобич. Тільки помітить –
каменем обрушується на жертву. Швидкість нападника у ширяючому польоті
більше 150 км/год.
Беркута вважають корисним птахом. Як правило, він знищує немічних,
хворих тварин. Вирубування лісів, мисливство, використання отрутохімікатів
призвели до зменшення чисельності беркутів. Тому території, заселені цими
тваринами, оголошені заповідними зонами. А сам птах занесений до Червоної
книги України.
Із джерел інтернету
Прочитай поданий абзац. Упиши пропущені букви, де потрібно. Познач ✔ у
тексті завдання №1 рядок, перед яким ти б розмістив/розмістила цей абзац.

2.

Гордою статурою вирізня__ться беркут серед п__рнатих хижаків. Руде й
мармурове пір’я в коричневому оперенні птаха надає йому вишуканос__ті і
благородства. Гачкоподібний дзьоб загина__ться вниз і підкреслює
во__овничість короля орлів. Сміливо ро__криває ш__рокі крила беркут у
піднебес__і. Розумний птах (у)пол__оті кидає пронизливий погляд (у)низ на
здобич. За мить граціозно накр__ває її.

3. Спиши із завдання №2 п’яте речення тексту, розкриваючи дужки. Підкресли

підмет і присудок у виписаному реченні. Надпиши над кожним іменником відмінок.

4. Розв’яжи задачу.
За даними наукових спостережень в Європі у 2004 році налічувалося
2
близько одинадцяти тисяч беркутів. За останні роки їх кількість зменшилася на
5
від тієї кількості, що була у 2004 році. Скільки птахів налічується в Європі на
теперішній час?

5. Доведи відповідь на запитання задачі письмовим обчисленням.
Щоб допомогти київському зоопарку, волонтери зібрали 43000 грн. Чи
вистачить цих грошей, щоб придбати 450 кг свіжого м’яса за ціною 95 грн за
кілограм?

6. Розв’яжи задачу. Заповни таблицю.
Поштовий блок марок із зображенням беркута має прямокутну форму зі
сторонами 8 см і 12 см. Обчисли площу й периметр поштового блоку марок.
Довжина сторони (a)

Довжина сторони (b)

Площа (S)

Периметр (P)

7. Доповни назву схеми.
Беркут – це _____________________________________________ .

8. Запиши назву всеїдного звіра, про якого згадується в тексті завдання №1.

9. Запропонуй і запиши назву навчального проєкту, що має на меті охорону
беркутів. 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.

