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Контрольна робота №2 

з Я у світі 

учня/ учениці 4 – _____ класу 

(дистанційна  форма  навчання) 

 

_____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові в родовому відмінку) 

 

з теми: «Я - українець» 
 
 

1. Основний закон держави – це (1 б.) 

 а) Декларація; б) Конституція; в) Конвенція. 
 

2. Укажи державні символи України. (1 б.) 

 а) герб, прапор, гімн;   

 б) верба, калина, рушник;   

 в) пам’ятки архітектури. 
 

3. Музей – це заклад, де (1 б.) 

 а) зберігають та видають книги; 

 б) навчаються діти; 

 в) збирають, вивчають і зберігають пам’ятки культури. 
   

4. Хто такі Михайло Вербицький і Павло Чубинський? (1 б.) 

 ______________________________________________________________  

5. Допиши потрібні дати. (2 – 4 б.) 

 1) День Незалежності України  – _______________________________ 

 2) День Конституції України – _________________________________ 

 3) День Державного Прапора України – _________________________ 

 4) День Знань –  _________________________________ 
 

6. Допиши, які ти знаєш: ( 2 – 4 б.) 

 Народні символи: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 Народні свята: _________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

 Оцінка:  __________ 

Учитель: Похилько Ю.М _____________       Локоть Т. О. __________________ 

mailto:sz058@dnepredu.dp.ua


           Брусенцева О. М. __________________ 

 

З теми: «Я - Європеєць» 

 
1.  Яка міжнародна суспільна організація займається охороною природи: 

(1 б.) 

а) ООН;    

б) Грінпіс;    

в) ЮНЕСКО, 

 

2.Найчисельніша держава світу (1 б.) 

а) Індонезія;      

б) США;     

в) Китай;   

г) Мексика, 

 

3.Найбільш населена частина світу (1 б.) 

а) Австралія;   

б) Африка  

в) Європа;  

г) Азія, 

 

4.Україна знаходиться на материку, який називається: (2 б.) 

а) Євразія;    

б) Європа;  

в) Америка;   

г) Антарктида, 

 

5.Зелений масив з природними або штучними насадженнями, 

сформований за певними законами паркового мистецтва і при 

значений в основному для масового відпочинку, називають: (2 б.) 

а) парком;  

б) фруктовим садом;   

в) мішаним лісом; 

г) заповідником, 

 

6.Які природні багатства України потрібно охороняти?  

Запиши. (2-4 б.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



Оцінка:  __________ 

Учитель: Похилько Ю.М _____________       Локоть Т. О. __________________ 

           Брусенцева О. М. __________________ 


