
30.03.20. 

 

Узагальнення з теми: «Ландшафти України» та «Природокористування». 

 

Виконується в робочих зошитах, питання та відповіді не переписувати. 

 

Виберіть одну правильну відповідь (0,5 бала) 

 

1. Які природно-заповідні об'єкти є національними природними парками? 

А  Канівський, Поліський 

Б  Дунайський, Асканія-Нова 

В  «Софіївка», «Тростянець» 

Г  Шацький, «Синевир» 

2.  У Скибових  Карпатах  розміщений заповідник 

А Поліський;   

Б «Горгани»;   

В Рівненський;    

Г «Розточчя» 

3.  Укажіть причину складної геоекологічної ситуації, яка виникла на 

території Центрального Полісся: 

А вирубування лісів; 

Б забруднення радіоактивними речовинами; 

В забруднення викидами металургійних заводів; 

Г забруднення викидами теплових електростанцій. 

 4. Укажіть категорію об’єктів природно-заповідного фонду, які мають 

найбільш суворий режим охорони. 

А заказники 

Б ботанічні сади 

В природні заповідники 

Г національні природні парки 

5. Вкажіть найпівнічніший національний парк 

А «Шацький» 

Б «Синевир» 

В «Подільські Товтри» 

Г «Український степовий» 

6. Виберіть  з переліку  природоохоронні  території зони  широколистих лісів : 

А «Михайлівська цілина» ;    

Б  «Синевір»;      

В  « Подільські Товтри»;      

Г   «Асканія – Нова». 

7. Для якого заповідника характерна дана тварина 



 

А Поліський 

Б Асканія- Нова 

В Український степовий 

Г Дунайський 

 

8. Вкажіть, якою цифрою на картосхемі України позначено територію Азово-

Сиваського національного природного парку. 

 

 
 

9. Природні ресурси, що сприяють відновленню психічних і фізичних сил 

людини, називають: 

А мінерально-сировинними;  

Б рекреаційними;  

В біологічними;    

Г агрокліматичними. 

10. Територія Карпатських гір і окремі ділянки Кримських гір за ступенем 

забруднення мають категорію: 

А надзвичайно забруднених;  

Б дуже забруднених;  

В забруднених;  

Г умовно чистих. 

                              Завдання на встановлення відповідності – 2 бал 

9.Встановіть відповідність між назвами природоохоронних території, їх 

положенням у межах природних комплексів України та належністю до 

певних категорій. 

1. Рівненський.               А. Мішані Ліси, природний національний парк 

2. Шацький.                    Б. Мішані Ліси, природний заповідник. 

3. Мис Мартьян.             B. Українські Карпати, природний заповідник. 

4. Горгани.                      Г. Кримські гори, природний заповідник 

10. Встановіть відповідність між назвами природоохоронних території, 

їх положенням у межах природних комплексів України та належністю 

до певних категорій. 



1. Ялтинський.                          A.Степи, природний заповідник. 

2. Асканія Нова.                        Б. Лісостепи, природний заповідник 

3. «Медобори».                          В. Кримські гори, природний заповідник. 

4. Казантипський.                      Г. Степи, біосферний заповідник.  

 

 Завдання відкритого типу – 3 бали 

11. Чим спричинені в Україні екологічні проблеми, відповідь обґрунтуйте. 

 

 

 

 

 


