
  

Перший рівень

“Про тебе, про мене, 

про нас”



  

Без чого людина не може 
прожити і кількох хвилин?

А) без води
Б) без грошей
В) без дихання 



  

2. Об’єм  грудної клітки при 
вдихуванні:

А) зменшується
Б) збільшується
В) залишається без змін



  

3.Який орган людини керує 
диханням:

А) легені
Б) ніс
В) мозок



  

4. В процесі дихання ніс 
людини відіграє роль:

А) фільтра і обігрівача
Б) антени
В) фільтра



  

5. Який газ кров забирає від 
органів:

А) вуглекислий
Б) кисень
В) азот



  

6. Щоб в організм людини 
надходило більше кисню,треба:

А) дихати ротом
Б) тренувати м’язи грудей і 

розвивати легені
В) дихати глибоко



  

Другий рівень

“Про живу природу”



  

1. Природна зона – це...

а) велика ділянка земної поверхні з 
однаковою природою

б) велика ділянка земної поверхні з 
різноманітною природою

в) невелика ділянка земної поверхні, 
огороджена і взята під охорону



  

2. На які групи поділяються 
рослини лісу?

А) на сім’ї: велика , мала, 
неповна

Б) на поверхи: перший, другий, 
третій

В) на яруси: верхній, середній, 
нижній



  

3. Ранньою весною в лісі 
першими зацвітають:

А) підсніжники, фіалки, 
проліски, ряст, анемона

Б) конвалія, купина, сон-трава
В) папороть, копитняк, мох



  

4. Всеїдні тварини – це...

А) зубр, лось, олень благородний, 
козуля, заєць, миші

Б) дика свиня, борсук, білка, їжак
В) вовк, лисиця, рись, тхір, куниця 

лісова



  

5.Для збереження і примноження 
природи зони мішаних лісів створено 
заповідник:

А) Асканія-Нова
Б) Поліський 
В) Карадазький



  

6. Зону мішаних лісів 
називають...

А) краєм озер і боліт
Б) краєм гір 
В) краєм гарячих суховіїв



  

Третій рівень

“Про неживу природу”



  

1. Перша умова для існування 
людського життя – це...

А) вода
Б) тепло
В) повітря



  

2. Який із газів, що утворюють 
повітря, необхідний для дихання?

А) кисень
Б) азот 
В) вуглекислий газ



  

3. Джерело утворення кисню 
– це...

А) тварини
Б) зелені рослини 
В) водяна пара



  

4. Як називається найнижчий та 
найщільніший шар атмосфери?

А) стратосфера
Б) біосфера 
В) тропосфера



  

5. Полярні сяйва і магнітні 
бурі відбуваються у ...

А) верхніх шарах атмосфери
Б) стратосфері 
В) тропосфері



  

6. Яку функцію виконує 
повітря для планети?

А) нагрівальну
Б) естетичну 
В) є щитом від 

ультрафіолетових променів 
сонця
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