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В.С. Пономаренко, С.В. Страшко).

Шість тематичних робіт у вигляді тестових завдань різно-
го типу до чотирьох тем містять два варіанти і складаються 
з шести завдань.

Запропоновані завдання призначені для повторення та 
закріплення знань учнів. Орієнтовний час для їх виконан- 
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Охороняється законом про авторське право.  
Жодна частина цього видання не може бути відтворена  
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Передмова

У посібнику запропоновано тематичні роботи у вигля-
ді тестових завдань, які містять два варіанти і складаються 
з шести завдань. 

За змістом вони націлені на повторення матеріалу, за-
кріплення сутності елементів природознавчих знань, певних 
взаємозв’язків і залежностей у природі, які необхідно від-
творити, пояснити, довести, обґрунтувати.

Під час виконання вибіркових завдань правильні відповіді 
підкреслюють, позначають умовними позначеннями, випи-
сують цифри (чи букви) тощо.

Тести допоможуть учням розвинути увагу, кмітливість, 
пам’ять, спостережливість, мислення, вміння аналізувати, 
робити висновки.

Тестові завдання можна використати на уроках після ви-
вчення теми або частини теми, їх також можна запропону-
вати і в кінці уроку як підсумок знань школярів з вивченої 
теми. На виконання тестів можна відвести близько 10 хви-
лин уроку.
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ТесТ 1.           Здоров’я  людини

В – 1
1. Здоров’я людини залежить від ... 

 дотримання режиму дня, повноцінного хар-

чування, загартованості організму, гарного нас-
трою.

 зовнішнього вигляду, кольору очей, довжини 
нігтів.

 кількості опадів, об’єму домашніх завдань.

2. до показників здоров’я належать ... 

 кількість зубів, погане самопочуття, головний 
біль.

 поганий настрій, біль у суглобах, висока тем-
пература.

 чудовий апетит, блискуче волосся, рожеві 

щоки, міцні зуби, нормальна маса тіла, спо-

кійний сон.

3. Здоровий спосіб життя — це ... 

 ходіння у гості.

 дотримання правил збереження та зміцнення 
 здоров’я.

 відпочинок на дивані з книгою.

4. Яку роботу ти виконуєш удома? вибери й 
познач.

 мию посуд       дивлюся телевізор

 поливаю квіти      граюся із сестричкою 

     (братиком)

 ходжу в магазин       прибираю в кімнаті

5. Заповни схему.

Мій рецепт

здорового 

способу життя

6. Що зміцнює твоє здоров’я? Запиши.
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В – 2
1. основні правила спілкування з друзями ви-

магають ... 

 розуміти одне одного, бути чесним, уважним, 

ввічливим.

 радіти тільки своїм успіхам.

 бути нечемним, перекладати свою провину 

на інших.

2. Сім ’я — це ...

 мама, тато, брат, сестричка.

 бабуся і дідусь.

 дядько, тітка.

3. Толерантність — це ...

 визнання тільки своєї мови, культури, звичаїв.

 надання переваги своїй думці, поведінці.

 уміння поважати відмінності, які існують між 

людьми.

4. дитина має обов’язки ...

 ображати іншх.

 допомагати старшим, вчитися, ввічливо пово-
дитися.

 їсти, відпочивати, спати.

5. Якщо тобі запропонують запалити сигаре-
ту, ти ...

 відмовишся і переконаєш друзів у шкідливості 

куріння.

 погодишся.

 спочатку погодишся, а потім непомітно викинеш 

цигарку в смітник.

6. Чим небезпечний комп’ютер для дитини? 
Запиши.
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В – 2
1. Позитивні риси характеру — це ...

 наполегливість, правдивість, тактовність.

 самозакоханість, гордість, скупість.

 брехливість, безвідповідальність, лінь.

2. На здоров’я людини негативно впливають ... 

 любов, радість, задоволення.

 гордість, впертість, образа.

 скромність, самотність, вдячність.

3. для чого потрібно вчитися?

 Щоб бути гарним.

 Щоб бути розумним.

 Щоб бути здоровим. 

4. З’єднай частини прислів’їв. Поясни їх зміст.

Здобудеш освіту —  	 вік учись.

Де більше науки,       побачиш більше світу.

Вік живи —         там менше муки.

5. Продовж речення.

Щоб пам’ять не погіршувалася, треба  

6. Поміркуй! Чи вмієш ти відпочивати з ко-
ристю для свого здоров’я? міркування об-
ґрунтуй.

ЗмісТ

Тест 1. Здоров’я людини  ................................................ 4

Тест 2. Здорове тіло ........................................................ 8

Тест 3. Серед людей ...................................................... 12

Тест 4. Безпечна домівка .............................................. 16

Тест 5. Безпечне довкілля ............................................. 20

Тест 6. Здоровий дух ..................................................... 24
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