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переДмова

У 2-му класі, згідно з «Критеріями оцінювання навчальних досяг-
нень учнів початкової школи», передбачається тематична перевірка 
знань учнів з читання, української мови, математики, природознав-
ства та основ здоров’я.

Тематичний контроль (перевірку й оцінювання), як правило, здій-
снюють після опанування програмової теми (підтеми) чи розділу. 
Його мета — перевірити та оцінити навчальні досягнення другоклас-
ників з кожного предмета.

Пропонований посібник містить тематичні роботи з літератур-
ного читання (до підручника О.Я. Савченко), української мови (до 
підручника М.С. Вашуленка, С.Г. Дубовик), математики (до підручни-
ка М.В. Богдановича, Г.П. Лишенка), природознавства (до підручника 
І.В. Грущинської) та основ здоров’я (до підручника І.Д. Беха та ін.), 
зміст яких складено відповідно до вимог чинних програм для 2 класу.

Завдання подано у двох варіантах. Учні можуть послідовно ви-
конувати завдання безпосередньо у посібнику. Під час оцінювання 
враховують правильність і повноту виконаних завдань.



Літературне Читання

4

Тема 1 Наче вулик, наша школа

Варіант 1

Дата

Початковий рівень

1. Автор слів: «Хто ж то такая
в світі щаслива,
мудра, правдива
і жартівлива?..» — 

а) Леонід Глібов;
б) Степан Жупанин; 
в) Дмитро Павличко.

2. Твір «Кордон» — це ...
а) казка;
б) оповідання;
в) вірш.

3. З якого твору взято слова:
«А як у тебе справи?
— Та справи — те що треба!»?

а) «Сильніше за силу»;

б) «Кордон»;
в) «Ділові розмови».

Середній рівень

4. Продовж речення. 

Сильнішим від сили є  ...
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 Він лежить у лікарні.

 Славко захворів.

 Вони допомагають йому вчити уроки, читають цікаві книги.

 Друзі часто його навідують.

 Гарні друзі у Славка! 

Тема 3 Речення 

Варіант 1

Дата

1. Речення — це ... 

 текст;

 словосполучення;

 група слів, що виражає закінчену думку.

2. Визнач тип речення за метою висловлювання.

Будьте справжніми друзями живої природи! 

 Питальне.

 Спонукальне.

 Розповідне.

3. Підкресли головні слова в поданому реченні.

У степу під снігом спить озимина. 
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Літературне Читання

4

Тема 1 Наче вулик, наша школа

Варіант 2

Дата

Початковий рівень

1. Автор слів: «Наче вулик, наша школа.
Вся вона гуде, як рій...» —

а) Леонід Глібов; 
б) Степан Жупанин; 
в) Дмитро Павличко.

2. Твір «Ділові розмови» — це ...
а) оповідання;
б) казка;
в) вірш.

3. Хто сказав ці слова: «Хитрощі не люблять совісті»?
а) Лисиця;
б) Наталочка;
в) мама.

Середній рівень

4. Продовж речення. 

Мудрим ніхто не вродився, а ...
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Тема 2 Мова і мовлення. Текст

Варіант 2

Дата

1. Мовлення буває ...

 друковане й писемне;

 усне й писемне.

2. З яких частин може складатися текст? 

 Зачину, речення, слів.

 Зачину, основної частини, кінцівки. 

3. Визнач тип тексту.

Листопад... Чому він завжди приходить до нас сумний і похму-
рий? Може, від того, що робити йому в цю пору нічого? Адже все 
своє листя його менший брат Жовтень пострушував...

За Ю. Старостенком

 Текст-розповідь.

 Текст-опис. 

 Текст-міркування.

4. Прочитай речення. Пронумеруй їх у такій послідовності, щоб це 
був текст.  Добери і запиши до нього заголовок.
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Тема 4 Психічна і духовна складові здоров’я

Варіант 1

Дата

Початковий рівень

1. Захоплення, які зміцнюють здоров’я, — це ...
а) заняття спортом;   б) танці; 
   в) ігри на комп’ютері.

2. Що роблять справжні друзі? 
а) Допомагають у навчанні; б) діляться цигарками; 
   в) підтримують у різних ситуаціях. 

3. Корисні звички — це ...
а) читання книжок;   б) ображання однокласників; 
   в) допомога дорослим.

Середній рівень

4. З’єднай частини прислів’їв. 

Добре слово краще     і лід розмерзає. 

Слова щирого вітання     за цукор і мед. 

Від теплого слова      дорожчі від частування.

Достатній рівень

5. Продовж речення.
Гуманно ставитися до людей з особливими потребами — 

означає
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Високий рівень

6. Продовж міркування.

Паління шкодить здоров’ю, тому що
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