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Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Що докорінно відрізняє людину від тварини?

 Ріст, розвиток, розмноження.

 Мислення, мовлення, праця.

 Живлення, дихання. 

2. Яке з поданих тверджень є правильним?

 Щоб стати справжньою людиною, потрібні пові-
тря, вода, рослинна і тваринна їжа.

 Щоб стати людиною, суспільство не потрібне.

 Стати людиною можна лише в суспільстві.

3. У чому проявляється людське «Я»?

 У різноманітності навколишнього світу.

 У зовнішності, характері, вчинках, інтересах, став-
ленні до інших людей.

 У особливостях будови системи органів людини.

Äàòà

Контрольна 
робота Людина№1
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4. Які риси характеру допоможуть людині досягти успіху в 
житті?

 Байдужість, неуважність, безвідповідальність.

 Непосидючість, нетерплячість, зарозумілість.

 Працьовитість, старанність, допитливість, напо-
легливість. 

5. Допиши речення.

Людина є частиною 

6. Як називають людину, яка виконує все, що запланувала, 
незважаючи на труднощі?

7. Що потрібно робити, щоб стати самостійною людиною?
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8. Чому важливо знати й розуміти себе, свій внутрішній світ? 
Напиши про це розповідь.

Áàëè _____________________________
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Вибери і познач () правильну відповідь.

1. Що таке сім’я? 

 Це близькі та далекі родичі разом. 

 Це близькі люди, які проживають спільно та мають 
взаємні права й обов’язки.

 Це різні покоління родини, що походять від одного 
предка.

2. Хто навчався у перших школах Київської Русі?

 Дівчатка.

 Хлопчики.

 Дівчатка і хлопчики.

3. Які риси характеру називають вадами?

 Чемність, чуйність, щедрість.

 Працьовитість, сміливість, відповідальність.

 Жадібність, пихатість, заздрість, брехливість.

Контрольна 
робота Людина серед людей№2

Äàòà
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4. Кого називають друзями?

 Людей, у яких спільні знайомі.

 Людей, яких пов’язує дружба.

 Людей, з якими недавно познайомився.

5. Допиши речення.

Для того, щоб життя в суспільстві було безпечним і 

зручним, люди мають дотримуватися правил 

6. Що означає шанувати своїх рідних?
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7. Що потрібно вміти для успішного виконання спільної ро-
боти?

8. Запиши правила поведінки в театрі (на концерті).

Áàëè _____________________________


