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1ВАРІАНТ

Контрольна  
робота №1 вcесвіт і сонячна система

1. Вкажи () висловлювання, що відповідає уявленням давніх 
людей про Землю.

 плоске нерухоме тіло, навколо якого рухаються небесні тіла

 плоске рухоме тіло, яке обертається навколо Сонця 

 кулясте рухоме тіло, яке обертається навколо Сонця

 рухома піраміда

2. Вкажи центральне тіло Сонячної системи. 

 Сонце

 Земля

 Полярна зоря

 Місяць

3. Вкажи кількість планет Сонячної системи. 

 1  8  9  5

4. Вкажи, що не належить до малих космічних тіл. 

 комета

 астероїд

 метеороїд

 зоря

5. Прочитай речення. Встав пропущене слово.

Порівняно із Землею, розміри і маса Сонця 
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1ВАРІАНТ

6. Познач на малюнку цифрами: Північний полюс — 1, Пів-
денний полюс — 2, екватор — 3. 

7. Продовж речення. 

Галактика — це . Нашу Галактику 

називають — . 

8. Порівняй Сонце і Місяць.

Спільні ознаки: 

Відмінні ознаки: 

Бали _____________
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1ВАРІАНТ

Контрольна  
робота №2 План і карта

1. Вкажи (), як називається прилад для визначення сторін 
горизонту.

 телескоп  компас

 термометр  флюгер

2. Вкажи, в якому рядку наведено назви проміжних сторін 
горизонту.

 північ, південь, захід, схід

 північний захід, північний схід, південний захід, південний схід 

 північ, північний схід, північний захід

 південь, південний схід, південний захід

3. Вкажи, як називають видиму частину простору, яку людина 
бачить навколо себе.

 горизонт 

 лінія горизонту

 закрита місцевість 

 відкрита місцевість

4. Вкажи, коли лінія горизонту віддаляється.

 коли людина піднімається вгору

 коли людина опускається з гори 

 на відкритій місцевості 

 на закритій місцевості
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1ВАРІАНТ

5. Прочитай речення. Встав пропущене слово.

Модель Землі — це 

6. Познач на малюнку цифрами: 1 — Північ, 2 — Південь, 3 — 
Захід, 4 — Схід.

7. Продовж речення.

Чим більший масштаб карти, тим . 

8. Запиши, чим план місцевості відрізняється від географічної 
карти.

Бали _____________


