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Передмова

Перевірка рівня знань учнів другого класу проводиться в різних 
формах: бесіда, практична робота, письмова перевірка. 

Пропонований  посібник містить завдання, які дають можли-
вість в короткий час перевірити знання всіх учнів класу і оцінити їх. 

Мета невеликих за обсягом письмових завдань — з’ясувати рі-
вень засвоєння фактичного матеріалу, певних взаємозв’язків і за-
лежностей у суспільстві і природі. Пропонується їх відтворення, 
доведення, обґрунтування. 

Завдання передбачають вибірковий або конструйований тип 
відповіді. 

У посібнику вміщено шість тематичних робіт, які представлені 
нумерованими завданнями відповідно до тем, що вивчалися у да-
ному розділі. На одному уроці вчитель може перевірити, як учні 
засвоїли матеріал початкового і середнього рівня (як правило, це 
вибіркові завдання), а на наступному — вищих рівнів.
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Тема 1. Про тебе самого
  

Початковий рівень

1. Вибери правильну відповідь. 
Що є спільного між людиною і тваринами? 
а)  не можуть жити без повітря, води, їжі і тепла; 
б)  не можуть жити без книг; 
в)  не можуть жити без комп’ютерів; 
г)  не можуть жити не думаючи. 

2. Вибери правильну відповідь. 
Після уроку фізкультури хлопчики з’їли морозиво. На-

ступного дня їх не було в школі. Чому? 
а) вони продовжили займатися фізкультурою; 
б) вони каталися на ковзанах; 
в) вони хворіли; 
г) вони відпочивали. 

3. Вибери правильну відповідь. 
Чим відрізняється людина від тварин? 
а) способом харчування; 
б) поведінкою; 
в) зовнішнім виглядом; 
г) способом продовження роду. 

4. Вибери правильну відповідь. 
Вибери предмети, які знадобляться на уроках у школі. 
а) мобільний телефон, ліхтарик, плеєр; 
б) ручка, олівці, підручник; 
в) велосипед, самокат; 
г) молоток, зубило. 
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                             Високий рівень

102. Напиши, яких правил потрібно додержуватися при 
відвідуванні храму. 

103. Напиши, яких правил потрібно додержуватися, коли 
ти приходиш у гості. 

 104. Напиши, яких правил потрібно додержуватися при 
зустрічі з дорослими. 
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105. Напиши, яких правил потрібно додержуватися, щоб 
вважати себе ввічливою людиною. 

106. Напиши, які права мають діти в нашій державі 

107. Напиши, які обов’язки мають діти як громадяни на-
шої країни. 
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226. Продовж речення. 
Іван Пулюй —  вчений, який першим відкрив ...                                              

227. Продовж речення. 
Ліна Костенко —  талановита ...

228. Продовж речення. 
Соломія Крушельницька — видатна ...

     .                                                                     

Високий рівень

229. Продовж думку. 
Місто Київ — столиця ... 
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230. Продовж думку. 
Місто Київ розташоване на березі річки

231. Продовж думку. 
На місці Хрещатика — головної вулиці Києва — у дав-

нину був

231. Продовж думку. 
У місті Києві багато скверів, бульварів, парків, 

232. Продовж думку. 
У Києві є багато історичних пам’яток. 


