
11клас  

06/04 

Тема. Екологічна політика в Україні: природоохоронне законодавство 

України, міждержавні угоди. Червона книга та чорні списки видів тварин. 

Зелена книга України.  

Д/з Опрацювати §52,53 виконати письмово самостійну роботу на с. 203 

 

11клас  

08/04 

Тема. Концепція сталого розвитку та її значення. Природокористування в 

контексті сталого розвитку. Поняття про екологічне мислення. Необхідність 

міжнародної взаємодії у справі охорони довкілля. 

Д/з Опрацювати §54 виконати письмово самостійну роботу на с. 211-212 

 

11клас  

13/04 

Тема. Контрольна робота 

(На окремих подвійних аркушах, які ви зберігаєте пишете контрольну роботу 

і направляєте її для перевірки) На першій сторінці відступаєте зверху 12 

клітинок і з лівого боку 6 клітинок і підписуєте роботу 

Контрольна робота 

з біології  

за ІІ семестр 2019 – 2020 н.р. 

учня (учениці) 11 класу) 

Прізвище,  ім’я  

Потім відкриваєте листок і зверху починаєте давати відповіді.  

 

Варіант 1 

1. Спільною ознакою глобальних екологічних проблем є 

А) відсутність загрози знищення людства 

Б) масштабність 

В) можливість розв’язання окремими державами 

Г) локальність 

 

2. Назвіть екологічну проблему що виникає внаслідок реакції між водою і такими 

полютантами як SO2 і різних оксидів Нітрогену 

А) озонові діри 



Б) смог 

В) кислотні дощі 

Г) парниковий ефект 

 

3.Озонові діри реально небезпечні у зв'язку з послабленням захисту живого від згубної дії 

А) заряджених частинок іоносфери 

Б) низьких температур космосу 

В) інфрачервоних променів 

Г) ультрафіолетового випромінювання 

 

4. До найстійкіших і найпоширеніших забруднювачів водойм належать 

А) Карбон (ІІ) оксид 

Б) нафтопродукти 

В) амоніак 

Г) сажа і пил 

 

5. Виберіть абревіатуру Програми ООН з довкілля, спрямованої на вирішення 

найгостріших проблем сучасної екологічної кризи. 

А) МСОП 

Б) ЮНЕСКО 

В) ЮНЕП 

Г) ЄС 

 

6. Список рідкісних і типових для певної місцевості рослинних угруповань, які 

потребують особливого режиму їхнього використання, це... 

А) Червона книга 

Б) Зелена книга 

В) Зелений список 

Г) Чорний список 

 

7. У рамках якої системи поглядів реалізуються напрямки сучасної екополітики України? 

А) Концепція плюралістичної демократії 

Б) Концепція заповідності 

В) Концепція постіндустріального суспільства 

Г) Концепція сталого розвитку 

 

8. Який із принципів Концепції сталого розвитку вказує на те, що розвиток людства й 

природи має відбуватись у їхній постійній взаємодії? 

А) Принцип соціальної рівноправності 

Б) Принцип екоресурсної ємності 

В) Принцип екологізації 

Г) Принцип коеволюції 

 

9. Який із напрямків екологічної діяльності уряду в Україні є складником Стратегічної 

Цілі №1? 

А) зниження екологічних ризиків 

Б) збалансоване використання природних ресурсів 

В) екологічна освіта 

Г) належне екологічне урядування 

 

10. Масове розмноження фітопланктону, що спричинює зміну забарвлення води і 

погіршує кисневу забезпеченість вод, - це... 



А) смог 

Б) озонові діри 

В) кислотні опади 

Г) «цвітіння води» 

 

11. Як називається пристосування видів до умов нового середовища та до нових 

угруповань й екосистем? 

А) акліматизація 

Б) реакліматизація 

В) інтродукція 

Г) реінтродукція 

 

12. Назвіть види рослин, занесених до Червоної книги України: 

А) політрих звичайний, плаун булавовидний 

Б) яблуня лісова, гравілат річковий 

В) шафран Гейфеля, лунарія оживаюча 

Г) ялина колюча, ялівець козацький 

 

 

13. Установіть відповідність між видами (1-4)  та поданими категоріями (А-Д) 

 

1. Горила гірська А. інвазійний вид 

2. Зубр європейський Б. неоцінений вид Червоної книги України 

3. Жаба-ага В. вид Червоного списку МСОП 

4. Шафран Гейфеля Г. алергенний вид бур’янів  

 Д. зниклий у природі вид Червоної книги України 

 

14. Виберіть ознаки, що характеризують вид 

 

                                                                   
 

А.  Назва виду Б. Є прикладом видів- …. В. Належить до ряду 

1. Сонечко двокрапкове 1. космополітів 1. Лускокрилі 

2. Вусач альпійський 2. ендеміків 2.  Твердокрилі 

3. Листоїд десятилінійний 3.  вселенців       3.  Напівтвердокрилі 

 

15. Виберіть ознаки, що характеризують вид 

 

                                                                   
 

А.  Назва виду Б. Категорія В. Належить до ряду 

1. Лобода біла 1. інвазійний вид  1. Пасльонові 

      2.   полин гіркий 2. рідкісний вид 2.  Айстрові 

      3.  амброзія полинолиста 3.   ендемічний вид       3.  Бобові 



 

11клас  

15/04 

Тема.  Завдання та досягнення сучасної селекції. Внесок вітчизняних учених 

– селекціонерів. Сучасні методи селекції рослин. Явище гетерозису та його 

генетичні основи. 

Д/з  опрацювати §55, 56 Виконати письмово самостійну роботу на с.217,221 

 

 

11клас  

22/04 

Тема. Значення для планування селекційної роботи вчення М.І. Вавилова про 

центри різноманітності та походження культурних рослин, закону 

гомологічних рядів спадкової мінливості. 

Д/з опрацювати § 57 Виконати письмово самостійну роботу на с.225 


