
Вода. Повітря 

 

1. Вкажи основні методи вивчення природи. 

А) спостереження, дослід, вимірювання; 

Б) збирання і зберігання природного матеріалу; 

В) використання природи для власних потреб. 

 

2. Вкажи, де в природі знаходиться солона вода. 

А) в ріках та струмках; 

Б) у морях та океанах; 

В) у льодовиках та дощовій воді. 

 

3. Ти бачиш, що надувний човен не тоне у воді.  Яку властивість повітря можна при цьому 

спостерігати? 

А) Повітря прозоре,як вода; 

Б) Повітря не має запаху; 

В) Повітря легше за воду. 

 

4. Познач хибне твердження. 

А) Сонце нагріває повітря; 

Б) Сонце нагріває земну поверхню і всі предмети на ній; 

В) Повітря нагрівається від нагрітої Сонцем земної поверхні. 

 

5. Допиши висловлювання. 

Від нагрівання повітря  ………………………………………………, а від охолодження  

…………………………………………………  . 

 

6. Підкресли речовини, які  не розчиняються у воді.  

Сіль, пісок, цукор, борошно, олія, сода, глина. 

 

7. Познач знаком «+» речовини, які забруднюють повітря. 

 Дим                                      Азот 

Кисень                                 Сажа 

 

8. Чи погоджуєшся ти з твердженням, що вода може розчиняти різні речовини. 

Так                                                                      Ні 

 

Якщо так, то наведи два приклади, як люди використовують цю властивість. 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Гірські породи. Ґрунти. Сонце - джерело енергії 

1.Вкажи, що таке ґрунт. 

А) верхній шар землі, на якому ростуть рослини 

Б) шар землі, де живуть різні тварини 

В) верхній  родючий шар землі, на якому ростуть рослини і де живуть різні тварини 

 

2.  Вибери правильну відповідь. 

Газоподібна горюча корисна копалина - це  

А) кам’яне вугілля 

Б) природний газ 

В) нафта 

 

3. Хто створив гірські породи? 

А) люди 

Б) тварини 

В) природа 

 

4. Джерело світла і тепла на Землі - це  

А) електричний струм 

Б) Сонце 

В) горючі корисні копалини 

 

5. Допиши висловлювання 

Основна властивість ґрунту - це 

………………………………………………………………………………… 

6. Підкресли назви будівельних корисних копалин. 

Нафта, залізна руда, пісок, кухонна сіль, природний газ, вапняк, кам'яне вугілля,  глина,  торф, 

граніт, мідна руда. 

7. Доповніть твердження відповідними словами з довідки. 

Посуд та цеглу виготовляють із ……………………………….., а скло - із 

…………………………………………………….. 

Довідка: пісок, глина. 

8. Чи погоджуєшся ти з твердженням «Сонце - це чисте та невичерпне джерело енергії» 

так                                                                      ні 

Якщо так, то запиши два докази на підтвердження. 

1)………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 


