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ЛЮДИНА В СУСПІЛЬСТВІ
ЛЮДИНА. ЛЮДИНА СЕРЕД ЛЮДЕЙ

 Вибери і познач () правильний варіант відповіді.

1. Країна, в якій ти живеш, називається ... .
 Україна  
 Польща  
 Італія

2. Які права мають громадяни України?
 рівні
 різні
 особливі

3. Людина повинна дорожити своїм життям, адже воно ... .
 неповторне
 безпечне
 складне

4. Під час спілкування потрібно вживати ... .
 слова ввічливості
 образливі слова
 вигуки, лайливі слова

5. Підкресли слова, що називають позитивні риси характеру.

Самостійність, вередливість, працьовитість, скром-

ність, брехливість, щедрість, стриманість, жадібність, 
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гордість, правдивість, доброта, співчуття, толерант-

ність, тактовність, упертість.

6. З’єднай лініями назви символів України з їхнім значенням.

Герб України 
(тризуб)

 
велич національної 
державності

Прапор 
України

 
сила, муд рість,  
любов

Гімн України  
мирна праця  
та достаток

7. Запиши, як ти дотримуєшся особистої гігієни.

8. Як потрібно поводитися в гостях? Запиши.
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ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ — НАШ ДІМ У ВСЕСВІТІ

 Вибери і познач () правильний варіант відповіді.

1. Всесвіт — це ... .

 простір, у якому знаходяться небесні тіла, більшість 
з яких зорі та планети

 Галактика 

 Молочний (Чумацький) шлях

2. Центральним тілом Сонячної системи є ... .

 Сонце  

 Земля 

 Полярна зоря

3. Сонце, планети, їх супутники, астероїди, комети, метеори утво-
рюють ... .

 Сонячну систему  

  Молочний (Чумацький) шлях

 Всесвіт  

4. Тепловий пояс Землі, який розташований по обидві сторони від 
екватора, називають ... .

 помірним 

 жарким 

 холодним
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5. З’єднай лініями подані слова та їхні значення.

Зоря —  
холодне небесне тіло, яке  
не випромінює світла і тепла.

Сузір’я —  
розжарене небесне тіло  
кулеподібної форми, що  
випромінює світло. 

Планета —  
ділянка зоряного неба,  
група яскравих зір,  
об’єднаних спільною ознакою.

6. Познач на малюнку цифрою 1 сузір’я Малий Віз, цифрою  
2 — сузір’я Великий Віз, цифрою 3 — Полярну зорю.
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