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ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА № 1

ЛЮДИНА І НАВКОЛИШНІЙ СВІТ

I варіант

 Вибери і познач () правильні відповіді.
1. Організми — ...

 тануть, течуть, розсипаються

 народжуються, дихають, живляться,  
ростуть, розмножуються і вмирають

 випромінюють світло і тепло

2. Для росту і розвитку людини ...

 потрібні природа і суспільство

 потрібна тільки природа
 не потрібні ні природа, ні суспільство

3. Суспільство — це єдність ...

 усіх організмів Землі

 тварин і рослин, які проживають поруч 
з людьми

 різноманітних людських спільнот, які 
взаємодіють, залежать одне від одного

4. Доповни речення.
Для вивчення природи людина використо
вує методи . Основними 
методами дослідження природи є  

. 
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Для дослідження використовують різні при
лади: 

.

5. Що визначає людину як частину природи, 
а що — як частину суспільства? З’єднай лі
ніями.

дихання 

людина 
як частина 
природи

людина 
як частина 
суспільства



здатність 
співчувати 
і мріяти

живлення  

здатність 
творити 
і працювати

здатність 
мислити

 
ріст 
і розвиток

здатність
розмовляти

  розмноження

6. Напиши, чого не зміг навчитися казковий ге
рой Мауглі у вовчій зграї.

Самооцінювання
Мій настрій              Завдання для мене були:

   

Дуже легкі
Легкі
Складні
Дуже складні
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II варіант

 Вибери і познач () правильні відповіді.
1. Явища природи — це ...

 зміни, які постійно відбуваються в при
роді

 дихання, живлення, ріст

 народження, розвиток, розмноження

2. Природа і суспільство потрібні людині для ...

 життя

 відпочинку

 росту і розвитку

3. Об’єднання людей, які взаємодіють, залежать 
одне від одного, — це ...

 сім’я

 суспільство

 група людей

4. Доповни речення.
Людина, як і тварини, — частина 

. Для життя людині від 
природи потрібні 

. Людина від
різняється від тварин тим, що вона може 
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5. Пронумеруй основні «кроки» дослідження.

 висновок   мета (або припущення)

 план   дії

 обладнання  фіксування результатів

6. Що може творити людина? Запиши 2–3 ре
чення.

Самооцінювання
Мій настрій              Завдання для мене були:

   

Дуже легкі
Легкі
Складні
Дуже складні


