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Передмова
Перевірка рівня знань учнів другого класу, яка проводиться
в різних формах і оцінюється у бальній системі, може мати різноманітні види: бесіда, виконання практичних робіт, письмова перевірка.
Мета невеликих за обсягом письмових завдань — з’ясувати
рівень засвоєння фактичного матеріалу, певних взаємозв’язків і залежностей між неживою і живою природою та діяльністю людини.
Учням пропонується їх відтворення, доведення, обґрунтування.
Завдання передбачають вибірковий або конструйований тип
відповіді.
У посібнику вміщено п’ять тематичних робіт, які представлені нумерованими завданнями відповідно до тем, що вивчаються
у даному розділі.
На одному уроці вчитель може перевірити, як учні засвоїли
матеріал початкового і середнього рівнів (як правило, це вибіркові
завдання), а на наступному — вищих рівнів.
Посібник для контролю знань розроблено відповідно до
чинної програми1.

1
Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою. 1-4 класи. Київ. Видавничий дім «Освіта». — 2012. С. 186–200.
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Тема 1. Нежива природа
Початковий рiвень
1. Вибери правильну відповідь.
До неживої природи належать:
а) підручник, будинок, одяг;
б) зорі, вода, Місяць, Сонце;
в) рослини, гриби, людина;
г) мікроби, тварини.
2. Вибери правильну відповідь.
До живої природи належать:
а) Сонце, Місяць, вода, зорі;
б) автомобіль, комп’ютер;
в) тварини, рослини, гриби;
г) каміння, глина, пісок.
3. Вибери правильну відповідь.
Як впливає Сонце на сезонні явища в природі?
а) воно негативно впливає на сезонні явища;
б) воно позитивно впливає на сезонні явища;
в) вплив його залежить від висоти розташування;
г) воно ніяк не впливає на сезонні явища в природі.
4. Вибери правильну відповідь.
Що таке глобус?
а) це модель Землі;
б) це прилад, яким вимірюють відстань між Землею
і Місяцем;
в) це іграшка, якою граються діти в школі;
г) це прилад, за допомогою якого вимірюють температуру ґрунту.
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100. Підкресли назви птахів, які залишаються у нас зи				мувати.
Велика синиця, сорока, галка, ластівка сільська,
журавель сірий, повзик.
101. Підкресли назви птахів, які прилітають до нас узимку.
Сорока, снігур, омелюх, чичітка, сойка.
102. Підкресли назви звірів, про яких турбуються люди
				взимку.
Кріт, козуля, олень, лось, заєць, зубр, миші.
Достатнiй рiвень
103. Продовж речення.
Сонце опускається нижче, дмуть холодні вітри,
випадає
104. Продовж речення.
Сонце низько розташоване над землею, на вулиці
сніг, повітря стає
105. Продовж речення.
Часто стоїть хмарна погода та випадає
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106. Продовж речення.
Зимою Сонце опускається нижче, день стає коротшим, на вулиці

і
107. Продовж речення.
Взимку переважна більшість дерев скидають листя
і перебувають у стані спокою, лише зеленіють

108. Продовж речення.
Взимку річки, ставки, озера і калюжі

109. Продовж речення.
Горобці, синиці, галки, сороки, граки залишаються
зимувати, бо
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198. Продовж речення.
Символом України є такі рослини:

Високий рiвень
199. Продовж речення.
Влітку Сонце піднімається високо, день стає
довшим, на вулиці

200. Продовж речення.
Влітку часто бувають теплі дощі і

201. Продовж речення.
У лісі влітку повинна бути тиша, так як птахи
виводять своїх
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202. Продовж речення.
У лісі влітку звірі народжують своїх малят і тому
тут повинна бути

203. Продовж речення.
Людина повинна

охороняти

зникнуть

природу,

інакше

і

204. Продовж речення.
Якщо тварин, які занесені до Червоної книги України, не охороняти, то вони

205. Продовж речення.
Рослини, які занесені до Червоної книги України,
потрібно охороняти, інакше вони
206. Продовж речення.
Рослини, які є символами України — це:
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