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Передмова

Перевірка знань учнів з предмета «Природознавство» 
здійснюється різними способами. Найпоширеніші з них — 
усне опитування, виконання письмових і практичних 
завдань.

Письмова перевірка проводиться за допомогою неве
ликих за обсягом завдань. За змістом письмові завдання 
націлені на аналіз рівня засвоєння фактичного матеріалу, 
сутності елементів природознавчих знань, певних взає
мозв’язків і залежностей у природі, які необхідно відтво
рити, пояснити, довести, обґрунтувати.

Письмові завдання потребують самостійного констру
ювання відповіді, або вибору правильної із запропонова
них варіантів (тестові завдання). Тести — це сукупність 
стандартизованих завдань, тобто уніфікованих за формою 
пред’явлення та обробки результатів.

Під час виконання вибіркових письмових завдань пра
вильні відповіді підкреслюють, позначають умовними по
значеннями, виписують цифри (чи букви) тощо.

У посібнику запропоновано тематичні роботи у вигляді 
тестових завдань, які містять два варіанти і складаються 
з чотирьох зав дань, за допомогою яких учитель може оці
нити рівень знань своїх учнів.

Тести допоможуть учителеві перевірити знання дітей 
з вивченого матеріалу, а учням — розвинути увагу, кміт
ливість, пам’ять, спостережливість, мислення, вміння 
аналізувати, робити висновки.

Тестові завдання можна використати на уроках після 
вивчення теми або частини теми у вигляді перевірки до
машнього завдання. Їх також можна запропонувати і в кінці 
уроку як підсумок знань школярів з вивченої теми. Для них 
можна відвести близько 10 хвилин уроку.

Тестові завдання дають чудову змогу швидко і якісно 
перевірити знання всіх учнів. 
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встуП

Явища природи. пори року

в – 1

1. Як називаються зміни, що відбуваються 
в природі? Познач.

 явища погоди

 явища природи

 сезонні явища

2. вкажи групу слів, у якій перераховано яви
ща в живій природі.

 дощ, заметіль, гроза

  цвітіння яблунь, пожовтіння листя, 
дозрівання яблук

 зміна дня і ночі, снігопад, блискавка

3. Пронумеруй, у якій послідовності одна пора 
року змінює іншу, починаючи з осені.

 зима     літо     весна     осінь

4. відгадай загадку. відгадку запиши.

Голі поля, мокне земля, 
дощ поливає. Коли це буває?
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в – 2

1. Познач, що не є явищем природи.

 замерзання води

 зміна дня і ночі

 садіння дерев

2. вкажи групу слів, у якій перераховано яви

ща в неживій природі.

  цвітіння вишні, поява на ній плодів, 
зміна забарвлення листя

 приліт птахів, зміна дня і ночі, грім

  випадання дощу, снігопад, замер
зання водойм

4. Пронумеруй послідовність зміни однієї пори 

року іншою, починаючи з літа.

 зима   літо

 весна   осінь

5. відгадай загадку. відгадку запиши.

Тане сніжок, квітне лужок, 
день прибуває. Коли це буває?
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Наша плаНета – ЗемлЯ.  
Чому На Землі бувають  

деНь і НіЧ

в – 1

1. Познач, яку форму має наша планета Земля.

 квадрата   кулі

    прямокутника

2. вкажи, що таке горизонт.

 простір, який ми бачимо

  уявна лінія між земною поверхнею 
і небом

 все, що ми бачимо у вікні

3. Причиною зміни дня і ночі є рух ...

 Землі навколо своєї осі

 Землі навколо Сонця

 Місяця навколо Землі

4. Познач на малюнку сторони горизонту.
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в – 2

1. Глобус – це ...

 зменшена модель Землі

 збільшена модель Землі

 модель м’яча

2. вкажи групу, в якій перераховано основні 
сторони горизонту.

 північ, південь, захід, схід

  північ, південь, захід, північний схід

  захід, схід, південь, південний захід

3. Повний оберт навколо своєї осі Земля здійс
нює за ...

 один рік

 одну добу

 один місяць

4. Познач на малюнку, в якій частині земної 
кулі день, а в якій – ніч.


