
8 клас                                                                                                                                             Географія 

Природокористування. Екологічна ситуація в Україні. 

Природозаповідний фонд України 

1. Укажіть природний заповідник лісостепової зони України:  

а) Канівський                                          б) Опукський 

в) Дніпровсько-Орільський                г) Рівненський  

2. Прикладом раціонального природокористування є:  

а) захоронення ядерних відходів у рідконаселених районах  

б) розвиток землеробства екстенсивним шляхом  

в) упровадження зворотного водопостачання на підприємствах 

г) переобладнання ТЕС на використання мазуту замість природного газу  

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

а) «Софіївка», «Тростянець»           б) Шацький, «Синевир»  

в) Дунайський, Асканія-Нова         г) Канівський, Поліський 

 4. Виникнення глобальних екологічних проблем зумовлено передусім нехтуванням 

людством такої закономірності розвитку географічної оболонки, як: 

 а) широтна зональність     б) висотна поясність    

в) цілісність                             г) ритмічність  

5. У якому заповіднику збережено унікальне поєднання ландшафтів грабово-дубових лісів, 

лучних степів, заплавних островів?  

а) Карадазькому                   б) Карпатському        

в) Поліському                        г) Канівському  

6. Найбільшою науковою установою з акліматизації тропічних і субтропічних рослин в Україні 

є: 

 а) природний заповідник «Михайлівська цілина»  б) біосферний заповідник «Асканія Нова»  

в) Нікітський ботанічний сад                                           г) Карпатський національний природний парк  

7. Проаналізуйте пропозиції депутатів міської ради одного з промислових центрів України 

щодо оздоровлення міського середовища. Доберіть заходи, спрямовані на збільшення частки 

ландшафтів, близьких до природних:  

а) побудувати багаторівневі розв'язки на перехрестях головних вулиць  

б) провести реконструкцію фасадів будівель на головних вулицях  

в) винести кінцеві зупинки автобусних маршрутів на межу міста 

 г) розширити парк за рахунок рекультивації території ліквідованого заводу  

д) відновити «зелену зону» навколо теплоелектростанції  

е) збільшити потужність сміттєпереробного заводу  

є) створити озеро у виробленому піщаному кар’єрі на околиці міста  

8. У населеному пункті функціонує підприємство, яке істотно забруднює атмосферне повітря. 

Що необхідно врахувати, щоб оселитися в більш екологічно безпечній частині цього 

населеного пункту?  

а) переважаючі напрямки та швидкість вітру  

б) спосіб постачання сировини для виробництва продукції  



в) площу, яку займає підприємство  

г) розташування джерел водопостачання населення 

 9. Яка природоохоронна територія належить до штучно створених? 

 а) природний заповідник                         б) ботанічний сад  

в) біосферний заповідник                          г) національний природний парк  

10. У добірці поштових марок відображено типовий ландшафт природного заповідника: 

 а) «Дунайський»                                         б) «Горгани»  

 в) «Український степовий»                       г) «Канівський»  

11. Укажіть заповідні об'єкти в Україні, які мають статус біосферних заповідників: 

 а) Карадазький, Опукський, Мис Мартьян 

 б) Чорноморський, Карпатський, Дунайський  

в) Дністровський каньйон, Печенізьке поле, Голосіївський  

г) Азово-Сиваський, Яворівський, Святі Гори  

12. Ознакою переходу до сталого розвитку людства є: 

 а) збільшення витрат коштів на озброєння держав  

б) розвиток атомної енергетики  

в) збільшення площі деградованих земель  

г) упровадження безвідходних технологій  

13. Поліпшенню геоекологічної ситуації в Україні безпосередньо сприяє:  

а) упровадження оборотного водоспоживання в промисловості  

б) переведення теплових електростанцій на кам'яне й буре вугілля 

 в) спорудження водосховищ на рівнинних річках  

г) видобування корисних копалин відкритим способом  

14. Які наслідки спричинила необґрунтована науково меліорація на Поліссі?  

а) обміління малих річок                          б) виснаження родовищ будівельної сировини  

в) активізацію вітрової ерозії                   г) підвищення рівня ґрунтових вод  

д) зменшення біорізноманіття               е) поширення водно-льодовикових форм рельєфу  

15. За добіркою поштових марок розпізнайте природоохоронний об’єкт України  

а) Карпатський біосферний заповідник  

б) Шацький національний природний парк  

в) національний природний парк «Гуцульщина» 

 г) Український степовий заповідник 

16. Прикладом нераціонального природокористування є:  

а) розчищення лісів від сухостійних дерев          б) створення лісових полезахисних смуг 

в) вирубування лісів у долинах малих річок        г) лісовідновні заходи на місцях лісових пожеж  

 

 

 

 

 

 

 


