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Час виконання 40 хвилин

зошит із завданнями
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Інструкція 

 Прочитай текст і виконай завдання до нього. Текст ти знайдеш у 
кольоровій книжці для читання, а завдання – у цьому зошиті. У будь-
який момент ти можеш повернутися до тексту й перечитати його.
 На прочитання тексту й виконання завдань відведено 40 хв. Деякі 
із завдань здаватимуться тобі легкими, інші – складними. Намагайся 
виконати всі завдання, які зможеш.
 Деякі завдання мають чотири варіанти відповіді, які позначено 
літерами. У прикладі 1 наведено таке завдання й показано, як треба 
позначати кружечком  правильну відповідь.

Приклад 1.  Скільки днів у тижні?
 А  5
 Б  6
 В  7
 Г  8

 Якщо ти не впевнений / не впевнена у своїй відповіді, познач той 
варіант, який, на твою думку, більш за все є правильним, і переходь до 
наступного завдання. 
 Якщо ти вирішиш змінити відповідь, то замалюй її й познач
нову, яку вважаєш правильною. У прикладі 2 показано, як це можна 
зробити.

Приклад 2.  Скільки днів у тижні?
 А  5
 Б  6
 В  7
 Г  8

 У деяких завданнях потрібно записати свою відповідь у спеціально 
відведеному для цього місці. Приклади 3, 4 і 5 показують, як це зробити.

Приклад 3.  Як ти вважаєш, чому автор назвав героя оповідання 
 саме так?  Запиши свою відповідь.

 ________________________________________________________________

  

Автор хотів показати його мужність і силу.

  
 
 

Ця сторінка порожня 
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 Якщо ти не знаєш, як відповісти на якесь із завдань, пропусти
його й переходь до іншого. Може статися, що, виконавши всі завдання 
в зошиті, ти ще матимеш час. Тоді ти зможеш повернутися до завдань, 
які не вдалося виконати раніше, і подумати над ними ще.

Бажаємо тобі успіху!

 Є також завдання, де потрібно поєднати уривки з тексту зі словами 
або зображеннями, які їм відповідають. Використовуй для цього 
стрілочки, як показано в прикладі 6.

Приклад 6. 
 

Кухар Заклад

Школа Професія

Яблуко Фрукт

Приклад 4.  Із якої країни був чоловік?

 _____________________________________________________________

  

З Італії.

   
 
Приклад 5.  Через який час зустрілися друзі?

 Через _______ років.

  

         7

   
 

 В окремих завданнях ти працюватимеш із картою. Наприклад,
будеш прокладати маршрут, описаний у тексті, або вибирати правиль-
ний маршрут із кількох. Як прокласти маршрут, показано в прикладі 7.  
Приклад 7.

11.  Робот-дрон потрібен сьогодні людям усіх професій, ОКРІМ
 А  продавців інтернет-магазинів
  Б  постачальників Інтернету
  В  астронавтів космічних станцій
  Г   дресирувальників у цирку  

12.  Автор тексту вважає, що роботи можуть із часом замінити 
 людей такої професії, як
 А  артист
  Б  художник
  В  вихователь
  Г   продавець

13.  Чому не варто думати, що професій для людей значно 
 поменшає з появою роботів-помічників?
 Знайди відповідь у тексті. Запиши її.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

14.  Про яку нову професію, потрібну для обслуговування 
 роботів-дронів, розповів автор тексту? 
 Запиши назву професії. 
 ________________________________________________________
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1. Учені якої країни запустили в космос робота-фотографа?
 А   Америки
  Б   Китаю
  В   Японії
  Г   Німеччини

2. Робот-фотограф уміє все, ОКРІМ
 А  підніматися вгору 
  Б  котитися підлогою 
  В  фотографувати
  Г   надсилати відеосигнал

3. Чому рóбота-фотографа можна називати безпілотником?
 Знайди відповідь у тексті. Запиши її.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

4. Як робот-фотограф потрапив на Міжнародну космічну 
 станцію?
 Знайди відповідь у тексті. Запиши її.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

5. У тексті про робота-фотографа написано: «Завдяки вбудо-
 ваній камері він стане «очима» дослідників космосу, 
 які залишилися на Землі».
 Чому, на твою думку, автор узяв слово «очима» в лапки? 
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

6. Поясни, яким чином намальовані очі допомагають астро-
 навтам стежити за поглядом робота-фотографа. 
 Запиши свої міркування.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

7. Переміщуватися в просторі робот-фотограф може завдяки
 А  батарейкам
  Б  мотору
  В  пропелерам 
  Г   гвинту

8.  Як, на думку вчених, робот-фотограф може заощадити час 
 астронавтів?
 Знайди відповідь у тексті. Запиши її. 
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________

9.  Першого у світі робота-адвоката створив
 А  учений
  Б  студент
  В  викладач
  Г   учень

10.  Робот-адвокат допоміг багатьом людям у всіх указаних 
 справах, ОКРІМ
 А  видача компенсації за погане опалення квартири 
  Б  виплата пасажирам грошей за затримку авіарейсів 
  В  скасування несправедливих штрафів за паркування 
  Г   отримання грошей за повернений магазину неякісний 
  товар

 Завдання

R17211020A

R17211010A

R17211090A

R17211030A

R17211070A

01 02

21

98 99

R17211040A

01 02

21 22

98 99

R17211050A

01 02

11

21

98 99

R17211080A

01 02

21

98 99

R17211060A

R17211100A

01 02

21

98 99


