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ВАРІАНТ 1

ЯК БУТИ ЛЮДИНОЮ

 Вибери та познач () правильний варіант відповіді.

1. Життя людини багато в чому залежить від того, як вона дбає 
про ... .

 своє дозвілля
 своє здоров’я та безпеку
 свої речі

2. Основою успішного спілкування є ... .
 характер людини
 повага до співрозмовника/співрозмовниці
 мова, якою спілкуються

3. Як поводяться люди із заниженою самооцінкою?
 агресивно
 рішуче
 невпевнено

4. Які риси характеру допоможуть людині досягти успіху в житті?
 хитрість, гордість, егоїзм
 пасивність, невпевненість, байдужість
 тактовність, працьовитість, наполегливість
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5. З’єднай стрілками подані слова та їхні значення.

Безпека —  
це погляд на життя з по-
зитивної точки зору.

Небезпека —  
стан захищеності особи 
й суспільства від ризику 
зазнати шкоди.

Оптимізм —  

це явища, процеси, 
об’єкти, властивості, 
здатні за певних умов 
завдати шкоди здоров’ю 
чи життю людини.

6. Пронумеруй послідовність своїх дій, якщо ти знайшов/знайшла 
в класі гаманець.

 Віддам гаманець тому, хто його загубив.
 Повідомлю про знахідку вчителя.
 Запитаю, чий гаманець.

7. Продовж речення.

Правильно організований розпорядок дня — 
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8. Що означає вислів «вміти критично мислити»? Міркування 
запиши.
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ЛЮДИНА І ВСЕСВІТ

 Вибери та познач () правильний варіант відповіді.

1. Центральним тілом Сонячної системи є ... .
 Сонце
 Земля
 Полярна зоря

2. До складу Сонячної системи входить ... .
 п’ять планет
 вісім планет
 дев’ять планет

3. Що із переліченого нижче не належить до малих космічних 
тіл?

 комета
 зоря
 астероїд

4. Який давній народ вважав, що Земля тримається на спинах 
чотирьох слонів, що стоять на велетенській черепасі?

 стародавні індійці
 жителі океанського узбережжя
 стародавні єгиптяни
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5. Доповни речення.

Причиною зміни пір року на Землі є 

Повний оберт навколо Сонця Земля робить за 

6. Укажи варіант із назвами теплових поясів Землі, позначених 
на малюнку числами 1, 2, 3.

1

3
2

4

5

 1 — північний холодний, 2 — північний помірний, 
3 — жаркий  

 1 — північний помірний, 2 — північний холодний, 
3 — жаркий  

 1 — південний холодний, 2 — південний помірний, 
3 — жаркий
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