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Перший  варіант

Природознавство
Готуємося до Перевірних робіт

1 

н.О. Будна

зоШит

уч______________ 2 ___________класу

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

2

Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü

1. Ëþäèíà — ÷àñòèíà ...

à) ñóñï³ëüñòâà;

á) æèâî¿ ïðèðîäè;

â) íåæèâî¿ ïðèðîäè.

2. Ðåæèì äíÿ — öå ...

à) òî÷íî âñòàíîâëåíèé ðîçïîðÿäîê æèòòÿ, ïðàö³ ³ â³äïî÷èíêó;

á) ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ãðîìàäÿí Óêðà¿íè;

â) ïðàâèëà, ÿê³ âèìàãàþòü âèêîíóâàòè áàòüêè.

3. Ð³äíÿ — öå ...

à) ìàìèí³ ðîäè÷³;

á) òàòîâ³ ðîäè÷³;

â) óñ³ ðîäè÷³.

Ñåðåäí³é ð³âåíü

Ï³äêðåñëè, ùî òè âì³ºø ðîáèòè.

×èòàòè, ìèòè ïîñóä, ïîëèâàòè êâ³òè, ïåêòè òîðò, ðåìîíòóâàòè
êîìï’þòåð, ïðèáèðàòè â ê³ìíàò³, ãðàòè â øàõè, âàðèòè ÿéöå, õîäèòè
â ìàãàçèí, ìàéñòðóâàòè ãîä³âíè÷êó, ãðàòèñÿ ç ìåíøèìè
ñåñòðè÷êàìè ³ áðàòèêàìè, ïðàñóâàòè, ïðèøèâàòè µóäçèê, ïðàòè
íîñîâè÷îê, ÷èñòèòè âçóòòÿ.

Äàòà

Òåìàòè÷íà
ðîáîòà Ïðî òåáå ñàìîãî. Ðîäèíà, ð³äíÿ, ð³ä¹1



1ÂÀÐ²ÀÍÒ

3

Äîñòàòí³é ð³âåíü

Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.

ß ìð³þ ñòàòè

Äëÿ öüîãî òðåáà

Âèñîêèé ð³âåíü

Ïðîäîâæ ì³ðêóâàííÿ.

Áóòè äîáðèì îçíà÷àº

_________________

Áàëè àáî ð³âåíü
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü





Другий  варіант

Природознавство
Готуємося до Перевірних робіт

2 

н.О. Будна

зоШит

уч______________ 2 ___________класу

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН



2ÂÀÐ²ÀÍÒ

2

Äàòà

Òåìàòè÷íà
ðîáîòà Ïðî òåáå ñàìîãî. Ðîäèíà, ð³äíÿ, ð³ä¹1

Ïî÷àòêîâèé ð³âåíü

1. Ëþäèíà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä òâàðèí ...

à) çîâí³øí³ñòþ;

á) âì³ííÿì äóìàòè (ìèñëèòè);

â) âì³ííÿì ïðàöþâàòè.

2. Ùîá äîáðå â÷èòèñÿ, òðåáà ...

à) áàãàòî ÷èòàòè;

á) äîòðèìóâàòèñü ðåæèìó äíÿ;

â) áàãàòî â³äïî÷èâàòè.

3. Ñ³ì’ÿ — öå ...

à) ìàìà ³ òàòî;

á) ìàìà, òàòî, ä³òè, áàáóñÿ, ä³äóñü;

â) ð³äí³, ÿê³ æèâóòü ðàçîì.

Ñåðåäí³é ð³âåíü

Ï³äêðåñëè, ùî òè ðîáèø âäîìà.

Ãîäóþ äîìàøí³õ òâàðèí, ïîëèâàþ êâ³òè, ìèþ ïîñóä, ïåðó îäÿã,
ðåìîíòóþ òåëåâ³çîð, ãîòóþ ¿ñòè, õîäæó â ìàãàçèí, äîãëÿäàþ
ñòàðøèõ, äîïîìàãàþ ìîëîäøèì, çàðîáëÿþ ãðîø³, ÷èòàþ êíèæêè,
ïðèáèðàþ â ê³ìíàò³, ðåìîíòóþ îäÿã.



2ÂÀÐ²ÀÍÒ

3

Äîñòàòí³é ð³âåíü

Ïðîäîâæ ðå÷åííÿ.

Ìîÿ ìàìà ïðàöþº

Çà ïðîôåñ³ºþ âîíà

Âèñîêèé ð³âåíü

Ïðîäîâæ ì³ðêóâàííÿ.

Áóòè ïðàöüîâèòèì îçíà÷àº

_________________

Áàëè àáî ð³âåíü
íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü



2ÂÀÐ²ÀÍÒ

18

7. Íà êîíäèòåðñüê³é ôàáðèö³ âèãîòîâëÿþòü ...

à) öóêåðêè; â) ñìåòàíó;

á) òêàíèíó; ã) ìîðîçèâî.

8. Íà Ñâÿòâå÷³ð ãîòóþòü ...

à) óçâàð; ã) áîðù;

á) âàðåíèêè; ã) ðèáó;

â) êóòþ; ä) ïåëüìåí³.

9. Íàðîäí³ ñâÿòà Óêðà¿íè — öå ...

à) Ñâÿòî Ìàòåð³; ã) Âåëèêäåíü;

á) Äåíü Êîíñòèòóö³¿; ã) Ñâÿòî Ìèêîëàÿ;

â) Ð³çäâî Õðèñòîâå; ä) Äåíü çíàíü.

10. Êè¿â — öå ...

à) íàø ð³äíèé êðàé;

á) íàøà äåðæàâà;

â) ñòîëèöÿ Óêðà¿íè.

11. Ïðàïîð Óêðà¿íè — öå ...

à) äåðæàâíèé ñèìâîë Óêðà¿íè;

á) âèøèòèé ðóøíèê;

â) ñèíüî-æîâòå ïîëîòíèùå.

12. Äåíü Íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñâÿòêóþòü ...

à) 1 ãðóäíÿ;

á) 24 ñåðïíÿ;

â) 1 ñ³÷íÿ.

_________________



2ÂÀÐ²ÀÍÒ

19

Äîäàòêîâ³ çàâäàííÿ

Ðîáîòà íàä ïîìèëêàìè



Зміст

Тематична робота №1. 
Про тебе самого. Родина, рідня, рід ........................................ 2

Тематична робота №2.
Людина серед людей. Природа навколо нас 
(Сонце. Термометр. Рослини) .................................................. 5

Підсумковий тест за І семестр                               .................... 8

Тематична робота №3.
Природа навколо нас (Тварини. Сезонні зміни) ..................... 11

Тематична робота №4.
Твій рідний край. Твоя країна — Україна ................................ 14

Підсумковий тест за ІІ семестр                                             ... 17

Зміст зошита відповідає навчальній програмі з природознавства для 2 класу. Про-
понуються чотири двоваріантні тематичні роботи, укладені за чотирма рівнями: по-
чатковий, середній, достатній, високий, та дві підсумкові роботи у двох варіантах по 
12 завдань у вигляді тестів.

Кожен варіант є окремим блоком сторінок. Посібник можна розшити й отримати 
дві окремі брошури.

Подані роботи допоможуть другокласникам підготуватися до перевірних робіт.

будна н.о.
Б 90     Природознавство. готуємося до перевірних робіт. Зошит : 2 клас.
 Другий варіант. — тернопіль: навчальна книга – Богдан, 2014. — 20 с.
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6. Ïëîäîâ³ äåðåâà, ÿê³ ðîñòóòü â ñàäàõ ìîãî êðàþ, — öå ...

à) ÿáëóí³; ã) àáðèêîñè;

á) ãðóø³; ã) ïåðñèêè;

â) ñëèâè; ä) âèøí³.

7. Íà õë³áîêîìá³íàò³ âèãîòîâëÿþòü ...

à) ìåáë³; â) öóêåðêè;

á) õë³á; ã) îäÿã.

8. Ó âåëèêîäí³é êîøèê êëàäóòü ...

à) ïàñêó; ã) öóêåðêè;

á) ïèñàíêè; ã) ñèð ç ìàñëîì;

â) êîâáàñêó; ä) êíèæêó.

9. Äåðæàâí³ ñâÿòà Óêðà¿íè — öå ...

à) Íîâèé Ð³ê; ã) Äåíü Ïåðåìîãè;

á) Ð³çäâî Õðèñòîâå; ã) Çåëåí³ ñâÿòà;

â) Äåíü Êîíñòèòóö³¿; ä) Äåíü Íåçàëåæíîñò³.

10. Íàøà êðà¿íà — öå ...

à) Êè¿â; á) Óêðà¿íà; â) Ëüâ³â.

11. Ãåðá — öå ...

à) ãîëîâíèé çíàê äåðæàâè;

á) ìåäàëü;

â) äåðæàâíèé ñèìâîë Óêðà¿íè.

12. Óêðà¿íñüêèé íàðîäíèé êîñòþì ïðèêðàøàº ...

à) ë³ïëåííÿ; â) ìåðåæèâî;

á) âèøèâêà; ã) àïë³êàö³ÿ.
_________________
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