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1. Познач (

Людина

) правильне твердження.

Суспільство — це група людей, які разом проводять час.
Суспільство — це організація, союз людей, що
ставлять перед собою спільні цілі і мають спільні
інтереси.
Суспільство — це сукупність людей, об’єднаних
схожим життя та територією.
2. Школа — це ... навчальний заклад.

спеціальний.
загальноосвітній.
вищий.
3. Вибери правильне твердження.

Щоб досягти успіху в житті, треба покладатися
на допомогу рідних.
Щоб досягти успіху в житті, треба покладатися
на щасливий випадок.
Щоб досягти успіху в житті, треба наполегливо
здобувати знання, сумлінно працювати.
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4. Хто написав «Повчання» своїм дітям? Запиши.

5. Допиши речення.

Людина відрізняється від тварини

6. Доведи, що характер людини, а не зовнішність, визначає
поведінку людини.
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