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УДК 3(075.2)
ББК 60я71
        Ш 78

У посібнику подано тестові завдання, зміст яких відповідає навчальній 
програмі та підручнику «Я у світі. 3 клас» (авт. О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова).

Запропоновані тестові завдання призначені для оперативної перевірки знань 
учнів з усіх навчальних тем предмета «Я у світі». Орієнтовний час для їх виконання 
10-15 хвилин.

Для вчителів та учнів 3-го класу.
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Шост Н.Б.
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Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена

в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.
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Рецензенти:
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Г.Я. Жирська
вчитель вищої категорії, старший вчитель

Н.Я. Походжай

Головне чудо світу.  
людина — невід’ємна частина 

живої природи

В – 1

Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Головним чудом світу вважають…
 статую Зевса Олімпійського

 висячі сади Семіраміди

 людину

2. Сукупність людей, об’єднаних певними стосун-
ками, способом виробництва, — це …

 сім’я

 суспільство

 частина природи

3. Ознаки, властиві і людині, і тваринам, — …
 розвиток, живлення, мислення, праця

 ріст, розвиток, мовлення, мислення, праця

 ріст, розвиток, живлення, дихання, розмно-
ження

4. Кожна людина є частиною…
 колективу

 природи і суспільства

 тварин і рослин
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5. Розум людини розвивається у процесі…
 росту

 спілкування

 навчання

6. Допиши твердження.
Людина — це жива істота, яка наділена 

В – 2

Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Рукотворні дива світу не могли б з’явитися без …
 тварин

 людини

 корисних копалин

2. Суспільство — це сукупність …
 тварин і рослин на Землі 

 людей, об’єднаних певними стосунками, 
способом виробництва

 живих організмів Землі

3. Ознаки, властиві тільки людині, — …
 розвиток, живлення, дихання

 ріст, розвиток, живлення, розмноження

 мовлення, мислення, здатність творити

4. Людина змінює навколишній світ завдяки вмін-
ню…

 мислити і працювати

 спілкуватися

 вчитися

5. Природа дає людині …
 знання, здібності

 мовлення, мислення

 воду, повітря, рослинну і тваринну їжу

6. Допиши твердження.
Силою свого розуму й праці людина здатна
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5. Думки, почуття, бажання, здібності людини —  
це …

 навколишній світ

 внутрішній світ

 зовнішній вигляд

6. Напиши, чому важливо розуміти інших людей.

В – 2

Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Життєвий досвід людини збагачується завдяки …
 росту

 розвитку

 мовленню

2. Людина починає рости й змінюватися …
 від 1-го року життя

 у шкільному віці

 від народження

Як людина росте й розвиваєтьсЯ. 
людське «Я»

В – 1

Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Зовнішні та внутрішні зміни, які відбуваються  
в часі, називають …

 ростом

 розвитком

 життям

2. Людина росте і розвиває свої здібності…
 у шкільному віці

 у дошкільному віці

 протягом життя

3. Для розвитку і росту людини…
 потрібна тільки природа

 потрібні природа і суспільство 

 не потрібні ні природа, ні суспільство

4. Те, що визначає поведінку людини, відрізняє її 
від інших, — …

 зовнішність людини

 мовлення людини

 людське «Я»
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3. Людина може розвивати свої розумові здібності  
в процесі …

 росту

 навчання

 живлення

4. Людське «Я» проявляється …
 тільки в зовнішності людини

 тільки в характері людини

 в зовнішності, характері, вчинках, інтересах 
людини

5. Внутрішній світ кожної людини …
 неповторний

 однаковий

 обмежений

6. Напиши, чому важливо знати й розуміти себе, 
свій внутрішній світ.

зовнішність і краса людини. 
Характер людини

В – 1

Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Зовнішність кожної людини …
 однакова

 неповторна

 красива 

2. Основні риси характеру виявляються … 
 в зовнішності людини

 в поведінці людини, її вчинках

 в мовленні людини

3. Людину, яка привітно поводиться з іншими людь-
ми, називають …

 щедрою

 відповідальною

 ввічливою

4. Вибери ряд слів, щоб охарактеризувати людину, 
яка ставить особисті інтереси понад усе.

 смілива, уважна, щедра

 щира, лагідна, товариська

 самолюбива, скупа, жорстока
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