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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 взаємо-
зв’язків і залежностей у природі, які необхідно відтворити, 
пояснити, довести, обґрунтувати.

Письмові завдання потребують самостійного конструю-
вання відповіді, або вибору правильної із запропонованих 
варіантів (тестові завдання). Тести — це сукупність стандар-
тизованих завдань, тобто уніфікованих за формою пред’яв-
лення та обробки результатів.

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

У посібнику запропоновано тематичні роботи у вигля-
ді тестових завдань, які містять два варіанти і складаються 
з чотирьох завдань, за допомогою яких учитель може оціни-
ти рівень знань своїх учнів.

Тести допоможуть учителеві перевірити знання дітей 
з вивченого матеріалу, а учням — розвинути увагу, кмітли-
вість, пам’ять, спостережливість, мислення, вміння аналізу-
вати, робити висновки.

Тестові завдання можна використати на уроках після ви-
вчення теми або частини теми у вигляді перевірки домаш-
нього 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 пе-
ревірити знання всіх учнів. 
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Вступ 
Що таке явиЩа природи

В – 1
1. Як називаються зміни, які відбуваються 

в природі? Познач.

 явища погоди
 явища природи
 сезонні явища

2. вкажи ряд слів, у якому перераховано яви-
ща природи.

 Сонце, зорі, Місяць
 дощ, гроза, пожовтіння листя
 гриб, білка, калина

3. вкажи, якою умовною позначкою позначено 
туман.

          

4. відгадай загадку. Запиши, про яке явище 
природи в ній ідеться.

Дрібно-дрібно зачастив
і всю землю напоїв.



52

як Змінюється вЗимку  
нежива природа

В – 1
1. Познач ознаку, яка не є характерною для зими.

 полудневе Сонце стоїть над гори-
зонтом високо

 падає сніг
 часто бувають хуртовини
 повітря дуже холодне, морозне

2. вкажи, коли настає найкоротший день.

 22 вересня    22 грудня    31 грудня

3. З’єднай стрілками частини правильних твер-
джень.

рідка вода пе-      	підвищеній
ретворюється         температурі

на лід при

лід перетво-       	зниженій

рюється на          температурі

рідку воду при

4. Запиши, як стоїть полудневе Сонце над го-
ризонтом взимку. 
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В – 2
1. Познач ознаку, яка не є характерною для 

зими.

 полудневе Сонце стоїть над гори-
зонтом низько

 ранками випадає роса
 падає сніг
 часто бувають хуртовини й ожеледі

2. вкажи, коли настає найдовша ніч.

 22 вересня
 22 грудня
 31 грудня

3. З’єднай стрілками частини правильних твер-
джень.

при охоло-             	перетворюється
дженні рідка            на рідину

вода

при нагрі-             	перетворюється
ванні тверда    на лід
вода

4. Запиши, що відбувається з водою при за-
мерзанні.
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які тварини Занесені  
до Червоної книги україни

В – 1
1. Яку з цих тварин занесено до Червоної кни-

ги України?

2. впізнай тварину за описом.

Перелітний птах. Оперення чорне, 
тільки груди, черево, низ живота — білі. 
Дзьоб і ноги червоні. Оселяється в ста-
рих лісах біля водойм. Гнізда робить на 
деревах.

 шуліка    пугач    лелека чорний

3. Прочитай вислів за стрілками. Поясни його 
зміст.

Т — Б Р А

В И Н И Т !

А Н А М Е І
Р И Ш ШІ Н

4. Яку тварину твоєї місцевості занесено до 
Червоної книги України?
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В – 2
1. Яку з цих тварин занесено до Червоної кни-

ги України?

2. впізнай тварину за описом.

Хижий птах з родини яструбових з дов-
гими крилами і слабкими ногами. Біль-
шість часу проводить у парінні. Забарв-
лення пір’я темно-буре, дзьоб і ноги 
жовті. Гнізда влаштовує на деревах.

 пугач    шуліка
 золотомушка жовточуба

3. Прочитай вислів за стрілками. Поясни його 
зміст.

Б Р И Н ИО

Е А Н , В П!

Р В Т П И Ч
Е Ж И УО Р

О
К

4. Яку тварину твоєї місцевості занесено до 
Червоної книги України?
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