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ДІАГНОСТИЧНА РОБОТА № 1

ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ

I варіант

1. Познач правильні відповіді.
Успішному розумовому і ôізичному розвит-
ку сприяє ...

 дотримання розпорядку дня;

 доброзичливе спілкування з рідними 
й іншими людьми;

 вживання в їжу чіпсів, сухариків, гамбур-
герів, піци;

 прогулянки на свіжому повітрі;

 комп’ютерні ігри.

2. Допиши речення.
Вміння поводитись серед людей відповідно 

до прийнятих правил — це 

3. Під смайликами запиши позитивні риси ха-
рактеру, які ти знаєш.
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4. Познач знаком «+» риси, притаманні успіш-
ній лю дині.

 Знання.

 Лінощі.

 Відповідальність.

 Сила волі.

 Заздрість.

5. Підкресли нáзви рослин — символів України.
Калина, верба, орхідея, барвінок, кактус, 
чорнобривці, мальви, пальма.

6. Прочитай і запиши прислів’я.

калини

і

немає

верби

України.

Без



5

7. Які історичні постаті зображені на малюнку? 
Запиши.

 

 

8. Пригадай і запиши, чиїми іменами названі 
вулиці твого рідного краю.

Самооцінювання

Мій настрій              Завдання для мене були:

  

Дуже легкі

Легкі

Складні

Дуже складні
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II варіант

1. Познач правильні відповіді.
Щоб постава була правильною, потрібно ...

 виконувати ôізичні вправи;

 носити портôель на одному плечі;

 слідкувати, щоб спина була рівною;

 читати лежачи;

 спати на жорсткому матраці.

2. Допиши речення.
Те, що варто неодмінно виконувати, щоб не 

обмежувати права інших, — це 

3. Під хмаринками запиши негативні риси ха-
рактеру, які ти знаєш.
 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

   

   

4. Познач знаком «+» риси характеру, які допо-
магають мати багато друзів

 Щедрість.    Заздрісність.

 Чесність.     Жадібність.

 Доброзичливість


