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Контрольна
робота

№1

1. Познач (

) правильне твердження.

Людина

Новонароджене маля може стати людиною лише
в суспільстві.
Новонародженому маляті, щоб стати людиною,
суспільство не потрібне.
Новонародженому маляті, щоб стати людиною,
потрібні їжа, вода, повітря, світло і тепло.
2. Школа — це ... навчальний заклад.

спеціальний.
загальноосвітній.
вищий.
3. Вибери правильне твердження.

Щоб досягти успіху в житті, треба покладатися
на допомогу рідних.
Щоб досягти успіху в житті, треба покладатися
на щасливий випадок.
Щоб досягти успіху в житті, треба наполегливо
здобувати знання, сумлінно працювати.
3
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4. Хто написав «Повчання» своїм дітям? Запиши.

5. Допиши речення.

Людина відрізняється від тварини

6. Доведи, що характер людини, а не зовнішність, визначає
поведінку людини.

Áàëè
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Контрольна
робота

№1

Людина

1. Щоб досягти успіху в навчанні, потрібно ...

виконувати лише ті завдання, які подобаються.
систематично і наполегливо вчитися.
на уроці займатися сторонніми справами.
2. Вибери правильне твердження.

Зовнішність людини визначає поведінку людини,
відрізняє її від інших.
Людське «Я» — це те, що визначає поведінку людини, відрізняє її від інших.
Зовні гарна людина завжди є доброю і справедливою.
3. Яку освіту можна здобути у школі?

Загальну.
Вищу.
Спеціальну.
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4. Хто заснував першу бібліотеку в Київській Русі? Запиши.

5. Допиши речення.

Суспільство — це об’єднання

6. Доведи, що людина — частина природи.
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4. Що і де видобувають чи виробляють? З’єднай стрілочками.
Кам’яне вугілля

Крим ·
Харків ·
Полісся ·

Трактори
Тканини
Торф

· Луцьк
· Донбас
· Дніпропетровськ

Сіль
Літаки
5. Запиши назви свят весняного циклу.

6. Напиши про одного із славетних українців. Чим він прославився?

Áàëè
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