
https://bohdan-books.com/catalog/book/111648/


Перший варіант

 
Природознавство

Гладюк т.в., Гладюк М.М., Будна н.О. 

зоШит

для контрольних робіт

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

1



УДК 502.2(075.2)
ББК 20.18я71
       Г 52

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва

© навчальна книга — Богдан, 2015ISBN 978-966-10-4154-6

Гладюк т.в.  
Г 52     Природознавство : зошит для контрольних робіт : 4 кл. : пер-

ший варіант : до підр. т.в. Гладюк, М.М. Гладюк. / т.в. Гладюк, 
М.М. Гладюк, н.О. Будна. — тернопіль : нав чальна книга – Бог-
дан, 2015. — 16 с.

ISBN 978-966-10-4154-6
Зміст зошита відповідає навчальній програмі МОн Украї-

ни та підручнику “Природознавство. 4 клас” (авт. т.в. Гладюк, 
М.М. Гладюк).

Посібник містить шість двоваріантних контрольних робіт, по 
вісім завдань у кожній, які допоможуть учителеві перевірити знання 
учнів з певної теми.

Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна 
розшити й отримати дві окремі брошури.

УдК 502.2(075.2)
ББК 20.18я71



3

1ВАРІАНТ

Контрольна  
робота №1 вcесвіт і сонячна система

1. Познач () 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. Познач, 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 цифрою 1 Північний полюс, цифрою 
2 — Південний полюс, цифрою 3 — екватор. 

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. Познач (), 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. Познач, як називають видиму частину простору, яку лю-
дина 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 відрізняється від географічної карти.

Бали _____________
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1ВАРІАНТ

Контрольна  
робота №3 Природа материків і океанів

1. Познач () найбільший і найглибший із океанів.

 Тихий 

 Атлантичний  

 Індійський

 Північний Льодовитий

2. Вкажи найменший материк Землі. 

 Антарктида

 Австралія

 Африка

 Євразія

3. Познач материк, на якому знаходиться найвища гора світу 
Джомолунгма (Еверест).

 Антарктида

 Австралія

 Африка

 Євразія

4. Вкажи, на якому материку протікає річка Амазонка.
 Північна Америка

 Південна Америка

 Африка

 Євразія
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1ВАРІАНТ

5. Продовж речення. 

Верблюжа колючка і кактуси ростуть в .

6. З’єднай стрілками зображення кожної тварини з назвою 
природної зони, де вона живе. 

 Вологі екваторіальні (тропічні) ліси

 Арктичні пустелі

 Тайга

7. Прочитай речення. Встав пропущені слова. 

Дві частини світу  і  

розташовані на материку . 

Пінгвіни живуть на материку , а нектарниці — 

на материку .

8. Запиши по чотири назви тварин і рослин Австралії.

Бали _____________


