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1ÂÀÐ²ÀÍÒ

1.	 Познач	()	правильне	твердження.

 Новонароджене маля може стати людиною лише 
в суспільстві.

 Новонародженому маляті, щоб стати людиною, 
суспільство не потрібне.

 Новонародженому маляті, щоб стати людиною, 
потрібні їжа, вода, повітря, світло і тепло.

2.	 Школа	—	це	...	навчальний	заклад.

 спеціальний.

 загальноосвітній.

 вищий.

3.	 Вибери	правильне	твердження.

 Щоб досягти успіху в житті, треба покладатися 
на допомогу рідних.

 Щоб досягти успіху в житті, треба покладатися 
на щасливий випадок.

 Щоб досягти успіху в житті, треба наполегливо 
здобувати знання, сумлінно працювати.

Äàòà

Контрольна 
робота Людина№1
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4.	 Хто	написав	«Повчання»	своїм	дітям?	Запиши.

5.	 Допиши	речення.

Людина відрізняється від тварини 

6.	 Доведи,	що	характер	людини,	а	не	зовнішність,	визначає	
поведінку	людини.

Áàëè _____________________________
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2ÂÀÐ²ÀÍÒ

1. Щоб досягти успіху в навчанні, потрібно ... 

 виконувати лише ті завдання, які подобаються.

 систематично і наполегливо вчитися.

 на уроці займатися сторонніми справами.

2. Вибери правильне твердження.

 Зовнішність людини визначає поведінку людини, 
відрізняє її від інших.

 Людське «Я» — це те, що визначає поведінку лю-
дини, відрізняє її від інших.

 Зовні гарна людина завжди є доброю і справед-
ливою.

3. Яку освіту можна здобути у школі?

 Загальну.

 Вищу.

 Спеціальну.

Äàòà

Контрольна 
робота Людина№1
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4. Хто заснував першу бібліотеку в Київській Русі? Запиши.

5. Допиши речення.

Суспільство — це об’єднання 

6. Доведи, що людина — частина природи.

Áàëè _____________________________
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1ÂÀÐ²ÀÍÒ

4.	Що	і	де	видобувають	чи	виробляють?	З’єднай	стрілочками.

5.	Запиши	назви	свят	весняного	циклу.

6.	Напиши	про	одного	 із	славетних	українців.	Чим	він	про-
славився?

Кам’яне вугілля

Трактори

Тканини

Торф

Сіль

Літаки

Áàëè _____________________________

Крим ·

Харків ·

Полісся ·

· Луцьк

· Донбас

· Дніпропетровськ
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Людина ....................................................................3

Людина серед людей ...............................................6

Людина в суспільстві ...............................................9

Людина і світ ..........................................................12

Рîбîòà íàä пîмилêàми



Навчальне видання
БУДна наталя Олександрівна

ГлаДюК тетяна володимирівна
писарчУК Оксана тарасівна

я у світі
Зошит для контрольних робіт

3 клас
перший варіант 

Головний редактор Богдан Будний
редактор Любов Левчук

Обкладинка Аліни Воронкової
Комп’ютерна верстка Людмили Гумен

технічний редактор Оксана Чучук

підписано до друку 21.02.2014. Формат 70х84/16. папір офсетний. Гарнітура Pragmatica.  
Умовн. друк. арк. 1,09. Умовн. фарбо-відб. 1,09.

видавництво «навчальна книга – Богдан»
свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців,  

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 
 ДК № 4221 від 07.12.2011 р.

навчальна книга – Богдан, просп. с. Бандери, 34а, м. тернопіль, 46002
навчальна книга – Богдан, а/с 529, м. тернопіль, 46008

тел./факс (0352)52-06-07; 52-19-66; 52-05-48   
office@bohdan-books.com 
www.bohdan-books.com

“КНИГА ПОШТОЮ” А/С 529
м. Тернопіль, 46008

т. (0352)  287489, 511141
(067) 3501870, (066) 7271762

mail@bohdan-books.com

ISBN 978-966-10-3854-6

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



2    другий  варіант

я у світі

Будна н.О., гладюк т.в., Писарчук О.т.

ЗОШИт

для контрольних робіт

уч________________ 3 _________класу

ТЕРНОПІЛЬ
НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України



удК  3(075.2)
ББК  60я71
     Б 90

ISBN 978-966-10-3854-6

Зміст зошита відповідає навчальній програмі МОн україни та 
підручнику «Я у світі. 3 клас» (авт. н.М. Бібік).

Пропонуються чотири двоваріантні контрольні роботи. відведено 
сторінки для додаткових завдань і роботи над помилками.

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

Подані роботи допоможуть перевірити знання та визначити рівень 
навчальних досягнень третьокласників з певної теми.

для учнів 3-го класу.

уДК  3(075.2)
ББК  60я71

© навчальна книга – Богдан, 2014

ISBN 978-966-10-3854-6

Будна Н.О.
     Я у світі : зошит для контрольних робіт : 3 клас : другий варіант /  
н.О. Будна, т.в. гладюк, О.т. Писарчук. — тернопіль :  навчальна 
книга – Богдан, 2014. — 16 с.

Б 90

рецензенти:
кандидат педагогічних наук, доцент

З.М. Онишків
вчитель вищої категорії, вчитель-методист

М.Л. Стасюк

Охороняється законом про авторське право.
Жодна частина цього видання не може бути відтворена
в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах комісією  
з педагогіки та методики початкового навчання  

Науково-методичної ради з питань освіти  
Міністерства освіти і науки України 

(лист № ___________ від ___________)


