Гра «Цілі Сталого Розвитку: вивчай та досягай»
Відповіді
1. Б. Коли людина не в
змозі задовольнити свої
основні потреби, включаючи харчування, охорону
здоров'я, освіту тощо
2. Г. Понад 800 мільйонів
осіб
3. В. Африці та Азії
4. А. 1 із 10
5. В. Близько 25 %
6. Варіанти відповідей:
Знайти роботу, якщо її немає, або
змінити за можливості на більш високооплачувану.
Спробувати попросити про підвищення.
Навчатися для пошуку іншої роботи.
Спробувати започаткувати власну
справу.
Не брати кредитів та погасити вже
наявні.
Раціонально використовувати
зароблені кошти.
Купувати вживані речі.
Не боятися просити про допомогу.
Вести здоровий спосіб життя.
Змінити спосіб життя.
1. В. Виробляється
достатньо їжі, але не
кожен може дозволити
собі купити їжу
2. А. Так
3. В. Майже 900 мільйонів
людей
4. В. Коли ви не їсте достатньо здорової
їжі протягом певного періоду часу
5. А. Близько 100 кг
6. Варіанти відповідей:
Складати список продуктів перед
покупками та не купувати зайвого.
Обирати порції, які можеш з’їсти.
Залишки їжі заморожувати або
класти в холодильник на потім.
Компостувати залишки їжі, які вже
не можна вживати.
Ділитися їжею.
1. В. 70 років
2. А. 60 хвилин
3. А. На 50 %
4. А. Омлет з овочами
5. Е. Всі вищеперераховані
6. Г. Мінімум 400 г

1. Б. Це процес засвоєння
знань, умінь та навичок
2. Г. Усьому вищеперерахованому
3. Б. 80%
4. Д. Всі вищеперераховані
5. Варіанти відповідей:
Володіння мовами
Культура поведінки
Розширений кругозір
Ерудованість
Прагнення до самовдосконалення
Вміння аналізувати
Вихованість та толерантність
6. А. Було цікаво вчитися
1. Г. Руанда
2. В. Фінляндія
3. В. 20
4. В. Жінки та чоловіки
мають розділяти домашню роботу
5. В. Дотримання ідеї
рівності людей у їхніх правах, обов’язках
і можливостях незалежно від їхньої статі
6. А. 11 травня 2011 року
1. Варіанти відповідей:
Кип’ятіть рівно
стільки води, скільки Вам
потрібно
Приймайте душ
замість ванни
Закривайте крани,
коли чистите зуби, намилюєтесь або
голитесь тощо
Слідкуйте, щоб крани та труби не
протікали
Використовуйте пральну чи посудомийну машину лише при повному
завантаженні
Використовуйте безпечні для
людини і довкілля миючі засоби
Приймайте душ менше часу
Використовуйте воду після миття
овочів і фруктів для поливу рослин
Відкривайте кран так, щоб вода
текла тоненькою цівкою
Встановіть на крани спеціальні
насадки для економії води
2. А. Тільки 3%
3. Г. 40%
4. Д. Одним із вищеперерахованих
способів

5. Г. Більше 2 мільярдів
6. Варіанти відповідей:
Умивайтеся вранці і ввечері
Чистіть зуби двічі на день не менше
3 хв.
Завжди мийте руки перед їжею,
після прогулянки і туалету
Майте завжди з собою чисту носову
хустку
Для їжі користуйтеся тільки своїм
посудом
Слідкуйте за чистотою свого одягу,
взуття
Підстригайте нігті щотижня перед
душем
1. В. Коли використовується менша кількість
енергії для підтримання
того ж рівня енергетичного забезпечення
будівель , пристроїв чи
процесів
2. В. Сонячне світло;
Г. Енергія вітру
3. у світі: В. Близько 25%; в Україні: А.
Близько 4 %
4. Г. Все вищеперераховане
5. В. Тому що вони можуть бути відновлені природою за короткий час
6. Варіанти відповідей:
Вимикайте світло, якщо ніхто не
знаходиться у кімнаті
Встановіть тепло регулятори
Встановіть лічильники
Не залишайте електроприлади в
режимі очікування
 Не залишайте зарядні пристрої
включеними в розетку, коли там немає
апарату
Купуйте енергозберігаючу техніку
Холодильник та морозильник варто
тримати в чистоті, без льоду та снігу
Слідкуйте за теплоізоляцією стін,
підлоги, вікон та дверей.
1. Б. Ні, я можу мати
роботу і жити в бідності
2. Г. Збільшення обсягу та
вартості товарів і послуг,
вироблених країною
3. В. Близько 200 мільйонів
4. Б. Більше 300 тисяч
5. А. Так

6. Варіанти відповідей:
Подбати про свій зовнішній вигляд
Ретельно підготуватися
Зібратися з силами і не нервувати
Не перетворювати розмову на
монолог
Бути чесними
Не критикувати попереднього
роботодавця
1. Б. Ні
2. Б. Ні
3. В. Більше 50 %
4. Відповідь: все
інновації
5. Г. Ці винаходи
придумали в Малій
академії наук України
6. Г. 4 мільярди
1. Б. Ні
2. В. Дівчата і хлопці
повинні мати рівні
можливості навчання
3. Г. До всього вищезазначеного
4. Б. У 1989 році
5. А. 10% людей мають 40% усіх
багатств
6. Б. Мене взяли на посаду головного
архітектора, а мою подругу ні, бо вона
дівчина
В. Я можу ходити у престижну державну школу міста, а мій сусід у інвалідному візочку – ні, через відсутність
відповідної інфраструктури
1. В. У країнах, що
розвиваються
2. Б. Більше 50%
3. В. Майже70%
4. В. Принцип, який
гарантує доступ усіх
категорій громадян до
міських просторів і сервісів
5. Всі варіанти: А-Ж
6. В. Близько 70% (1/3)
1. В. 1/3 всіх вироблених продуктів харчування
2. Б. Текстильна
промисловість
3. А. Так
4. А. Так
5. Всі варіанти: А-И
6. Варіанти відповідей:
Складайте список покупок
Купуйте тільки те, що дійсно
потрібно

Під час покупок використовуйте
багаторазові торби та свою тару
Уникайте зайвого пакування
Сортуйте сміття
Якщо пакування не можливо
уникнути, то обирайте упаковку, яку
можна здати на переробку
Спробуйте відмовитись від
одноразових речей, поступово
замінюючи їх на багаторазові альтернативи
Використовуйте речі повторно
Ремонтуйте речі та одяг замість
того, щоб купувати нові
Обирайте якісні та довговічні речі
1. А. Кожен
2. Б. Парниковим
ефектом
3. В. Глобальне
потепління призведе
до збільшення
кількості паводків і
сильних штормів
4. Б. Явище в атмосфері Землі та інших
планет, при якому енергія сонячних
променів, відбиваючись від поверхні,
не може повернутися в космос,
оскільки затримується молекулами
різних газів, що призводить до
підвищення температури поверхні
5. Варіанти відповідей:
Бути енергоефективним у побуті.
Раціонально використовувати
ресурси (електроенергію, воду, їжу,
одяг…).
Обирати найбільш екологічний
транспорт.
Менше продукувати сміття.
Сортувати сміття.
6. В. На 40%
1. А. Близько 5%
2. А. Так
3. Варіанти відповідей:
Визначає погоду і
клімат планети
Очищає повітря і
постачає кисень в

атмосферу
Джерело морепродуктів
Транспортна
Рекреаційно-туристична
4. В. Більше 30% риби
5. Вірне А, Б, Г
6. В 30%

1. Б. Дерева поглинають
вуглекислий газ, а
виділяють кисень
2. В. Зменшуються,
майже половина лісів
вже зникли
3. А. Так
4. В. Розмаїття живої природи
5. Відповідь: Екосистемні послуги – це
всі блага, які людина отримує від
природи (екосистем), наприклад:
Їжа
Ліки
Будматеріали
Очищення повітря та води
Регуляція клімату
Утворення грунту
Рекреація
6. Варіанти відповідей:
Раціонально споживайте ресурси
(їжу, одяг, побутові товари…).
Бережно використовуйте папір та
здавайте макулатуру на переробку.
Підгодовуйте птахів узимку.
Не купуйте та не пошкоджуйте
рідкісні види рослин.
Відповідально відпочивайте на
природі: не пошкоджуйте рослини, не
смітіть, не шуміть…
Садіть дерева та озеленюйте
територію.
Будьте активними та підтримуйте
природоохоронні ініціативи.
1. Б. Країна, якою керує
народ
2. В. Миротворці ООН
3. Г. Усіма вищеперерахованими
4. А. Від народження
5. Г. Зробить одну із
вищеперерахованих дій
6. Б. З 1901 року
1. Б. Коли люди та
організації підтримують один одного для
досягнення спільної
мети
2. А. Пропонує кращі
умови торгівлі для
виробників і працівників
3. А. Залучення всіх країн
4. Г. Всі вищезазначені
5. Варіанти відповідей:
Свобода
Рівноправність
Добровільність
Справедливість
6. В. Офіційний документ Генеральної
Асамблеї ООН

