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У посібнику подано тестові завдання, призначені для опе-

ративної перевірки рівня засвоєння з природознавства учнями 
2 класу.

Зміст завдань дібрано відповідно до чинної програми. По-
сібник містить сім тематичних тестів, кожний з яких має два ва-
ріанти. Кожен варіант складається з чотирьох завдань, які дають 
змогу визначити рівень навчальних досягнень з певної теми.

Запропоновано також підсумкові тести за I та II семестри 
(два варіан ти по 12 завдань).

Тести пропонується проводити наприкінці вивчення навчаль-
ної теми. Орієнтовний час для їх виконання — 10–15 хвилин.

Для вчителів та учнів 2 класу.
ббК 74.266.0



Передмова

Перевірка знань учнів з природознавства здійснюється різними 
способами. Найпоширеніші з них — усне опитування, виконання 
письмових і практичних завдань.

Письмова перевірка проводиться за допомогою невеликих за 
обсягом завдань. За змістом письмові завдання націлені на аналіз 
рівня засвоєння фактичного матеріалу, сутності елементів приро-
дознавчих знань, певних взаємозв’язків і залежностей у природі, 
які необхідно відтворити, пояснити, довести, обґрунтувати.

Письмові завдання потребують самостійного конструювання 
відповіді або вибору правильної із запропонованих варіантів (тестові 
завдання). Тести — це сукупність стандартизованих завдань, тобто 
уніфікованих за формою пред’явлення та обробки результатів.

Під час виконання вибіркових письмових завдань правильні 
відповіді підкреслюють, позначають умовними позначеннями, 
виписують цифри (чи букви) тощо.

У посібнику запропоновано 7 тематичних робіт у вигляді тесто-
вих завдань та 2 підсумкові роботи за кожен семестр до 6 тем, які 
учні вивчають протягом навчального року.

Тематичні тести містять 2 варіанти і складаються з 4 завдань, 
підсумкові — з 12 завдань, за допомогою яких учитель може оцінити 
рівень знань своїх учнів.

Тести допоможуть учителеві перевірити знання дітей з вивче-
ного матеріалу, а учням — розвинути увагу, кмітливість, пам’ять, 
спостережливість, мислення, вміння аналізувати, робити висновки.

Тестові завдання можна використати на уроках після вивчення 
теми або частини теми у вигляді перевірки домашнього завдання. 
Їх також можна запропонувати і в кінці уроку як підсумок знань 
школярів з вивченої теми. Для них можна відвести близько 10 хви-
лин уроку.

Тестові завдання дають чудову змогу швидко і якісно перевірити 
знання всіх учнів. 
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