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Робота №1 Людина

1.	 Продовж	речення,	вибравши	правильний	варіант	відповіді.
Внутрішній світ — це ...

 зовнішність людини.

 почуття, думки, емоції, мрії, бажання людини.

 стан здоров’я людини.

2.	 Вибери	і	познач	правильне	твердження.
 Людське «Я» — це те, що людині найбільше подобається.

 Людське «Я» — це знання людини.

 Людське «Я» — це те, що відрізняє людину від інших лю-
дей, її індивідуальність.

3.	 Познач,	що	таке	прогрес.
 Напрям від нижчого до вищого, поступальний рух уперед, 
до кращого.

 Поступальний рух назад.

 Розвиток людського суспільства.

4.	 Продовж	речення,	вибравши	правильний	варіант	відповіді.
Успішна людина ...

 ставить перед собою мету.

 робить те, що їй не подобається.

 знає шлях для досягнення мети.

 лінується виконувати будь-яку роботу.

 багато і наполегливо працює.

 схильна до пізнання нового.
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5.	 Доповни	речення.

Успіх — це  результат, вдале 

 чого-небудь, сприятливий 

 якої-небудь справи. Щоб досягти успі-

ху, потрібно поставити перед собою , багато  

і наполегливо . 

6.	 Підкресли	назви	якостей,	 які	 допоможуть	людині	 досягти	
успіху.

Лінощі, працьовитість, гордість, хитрість, вимогливість до 

себе, наполегливість, егоїзм, талант, самоконтроль, зосеред-

женість, уміння спілкуватися, творчість, інтуїція, відлюдькуватість, 

неуважність.

7.	 З’єднай	частини	правильних	тверджень.

Унікальний — життя людини.

Найбільша 
цінність —

незвичайний, неповторний, винят-
ковий.

Винахідливість —
характерні особливості людини, те, 
що відрізняє її від інших людей.

Людське 
«Я» —

здатність людини придумувати 
щось нове.
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8.	 Який	із	«секретів»	успіху	ти	вважаєш	найголовнішим?	Запи
ши	свою	думку.

Робота над помилками


