
Бланк оцінювання тематичної діагностичної роботи  з української мови №

Письмовий переказ тексту
 3  клас дата

Очікувані результати навчання 
Індекс 

результа
ту

Рівень 
виконан

ня
Коментарі

дотримується загальних правил письма; [3 МОВ 3.1] МОВ3.1
дотримується пропорційної висоти, ширини, нахилу великих і 
малих букв та пунктуаційних знаків (! ?) у зошиті в одну лінійку; 
[3 МОВ 3.1]

МОВ3.1

пише розбірливо; [3 МОВ 3.1] МОВ3.1
оформлює охайно письмову роботу в зошиті в одну лінію; 
[3 МОВ 3.1] МОВ3.1

дотримується абзаців, полів зошита; [3 МОВ 3.1] МОВ3.1

письмово переказує текст розповідного змісту; [3 МОВ 3.1] МОВ3.1
оформлює власне висловлення так, щоб воно було грамотним 
(у межах вивченого) і зрозумілим; [3 МОВ 3.1] МОВ3.1

знаходить і акуратно виправляє у власному тексті помилки; [3 
МОВ 3.3] МОВ3.3
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Шаблон (конструктор) бланків за програмою Савченко:
• Українська мова (окремо)
• Літературне читання (окремо)
• Укр.мова + літ. читання (в одному шаблоні)
• Математика
• Я досліджую світ
• Інформатика

Шаблон (конструктор) бланків за програмою Шияна:
• Математична ОГ
• Мовно-літературна ОГ
• Я досліджую світ
• Iнформатика
• Іноземна мова

Електронні бланки оцінювання діагностичних робіт

сайт:  elpom.com.ua                       фейсбук:   www.facebook.com/elpomua


