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ВАРІАНТ 1 РОБОТА  

Я І МОЯ ШКІЛЬНА ГРОМАДА

Дата  

 Вибери і познач правильний варіант відповіді.
1. Спільнота — це ...

А люди, які їдуть у тролейбусі;
Б люди, об’єднані спільними ідеями, інтересами;
В люди, які ідуть по вулиці.

2. Як називають класну спільноту, у якій всі ставляться 
одне до одного доброзичливо?
А доброю
Б дружньою
В шкільною

3.  Що означає вміти спілкуватися?
А завжди доводити свою думку
Б поважати право кожного мати свою думку
В вирішувати суперечки криком

4.  Утвори правильні твердження за допомогою стрілок.

Толерантність —
привітне поводження з іншими 
людьми.

Ввічливість —
властивість людини охоче діли-
тися з іншими тим, що маєш.

Щедрість —
терпимість та повага до лю-
дей, які відрізняються від тебе.
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5.  Продовж речення.
Під час спілкування люди обмінюються інформацією і по 

черзі виступають то в ролі 

. Інформація завжди 

6. Запиши, які права та обов’язки мають діти в Україні.
          Мої права                           Мої обов’язки

 

 

 

 

7. Доповни речення.
Я говорю «Ні», коли 

8. Продовж міркування.
Я люблю свою школу за те, що 

Оціни свою роботу

Легко!
Треба  

подумати!
Потрібна  
допомога!

Важко!

1



5

ВАРІАНТ 1 РОБОТА  

Я І МОЯ СІМ’Я

Дата  

 Вибери і познач правильний варіант відповіді.
1. Суспільство — це єдність ...

А усіх організмів Землі;
Б тварин і рослин, які проживають поруч з людьми;
В різноманітних людських спільнот, які взаємодіють, 

залежать одне від одного.

2. Мама, тато й діти — це ...
А сім’я;
Б далекі родичі;
В рід.

3. В обов’язки дітей входить ...
А пустувати;
Б сумлінно вчитися;
В не допомагати батькам.

4.  З’єднай прізвища відомих людей з назвами їхніх винахо-
дів.

Мартін Купер
винахід методики 
електрозварювання

Джозефіна Кокрейн мобільний телефон

Євген та Борис Патони посудомийна машина
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5. Продовж речення.
Авторське право — це 

6. Допиши, які ще доходи може мати сім’я.
зарплата
грошова допомога

7. Доповни правила безпечної роботи в Інтернеті.

 Тримати в секреті особисту інформацію.

 Відмовляти незнайомій людині.

 

 

 

8. Як досягти успіху в житті? Запропонуй декілька порад.

Оціни свою роботу

Легко!
Треба  

подумати!
Потрібна  
допомога!

Важко!
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