Код_________________________
Варіант ІV
1. Прочитай текст. Запиши заголовок, який відображає основну (головну) думку
твору. Підкресли у тексті слова, завдяки яким автор уникав повторів слова ведмідь.
Обведи образні слова серед підкреслених слів.
________________________________________________
Бурі ведмеді – найбільші наземні хижаки. На території України цих тварин
залишилося не більше 300 особин! Причиною такої малої їх чисельності стало
вирубування лісів та браконьєрство. То ж ці величні красені потребують нашої
уваги і захисту.
Бурий ведмідь – усеїдна тварина. Однак переважно живиться рослинною
їжею. Селиться він у лісових хащах, поблизу боліт, у чагарниках, серед
лісоповалу. Залежно від сезону клишоногий змінює місце поселення.
Восени звір бродить у букових лісах, заростях ліщини у пошуку горіхів.
Живиться ще цей велетень корінцями, гілочками, плодами дерев.
Найбільш голодний і холодний період року ведмідь проводить у барлозі.
Барліг влаштовує у ямі під корінням дерев, чи у старому дуплі, норі на схилах
чагарників, серед кам’яних завалів. Із сухого листя, моху, гілок ссавець готує собі
м’яку підстилку. Місцезнаходження барлогу викривають місця видертого моху. Під
час сплячки ведмідь живе за рахунок підшкірного жиру. Якщо у цей час звіра
потурбувати, він починає бродити в пошуках їжі. За це його називають шатуном.
Шатун голодний, тому небезпечний, намагається вполювати велику тварину.
Ранньою весною ведмідь спускається у долини річок. З розвитком
рослинності ласун піднімається в гори на полонини у пошуках смачних плодів.
Бурий ведмідь є гордістю Українських Карпат. Для його збереження у
Закарпатській області діє реабілітаційний центр «Синевир». А ще він занесений
до Червоної книги України.
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.

(У)літку бурий ведмідь (у)лісах облюбовує зарос__ті ожини. Потім
перебира__ться на луки ж__витися чорниц__ю. Значно менше рослин до раціону
ведм__дя потрапляють дрібні тварини. Лише у голодні роки ведмеді нападають на
д__тинчат козуль, диких св__ней. Особливими ласо__ами ц__ого звіра є мед.
Диких б__жіл володар гір відчуває за кілометри.

3. Спиши із завдання №2 перше речення тексту, розкриваючи дужки. Підкресли
підмет і присудок у виписаному реченні. Надпиши над кожним іменником відмінок.

4. Розв’яжи задачу.
На території України 50 років тому налічувалось тисяча двісті особин бурих
5
ведмедів. За даними останніх досліджень їх кількість зменшилась на від тієї
6
кількості, що була. Скільки особин бурих ведмедів становлять дані останніх
досліджень?

5. Доведи відповідь на запитання задачі письмовим обчисленням.
Центру порятунку ведмедів виділили 57 000 грн. Чи можна за ці гроші
придбати 680 кг риби за ціною 85 грн за кілограм?

6. Розв’яжи задачу. Заповни таблицю.
У зоопарку вольєр для ведмедя має форму прямокутника зі сторонами 7 м і
12 м. Обчисли площу й периметр загорожі.
Довжина сторони (a)

Довжина сторони (b)

Площа (S)

Периметр (P)

7. Доповни назву схеми.
Бурий ведмідь – це ______________________________________ .

8. Запиши назву луків Українських Карпат, яка згадується в тексті завдання №1.

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

