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КОНКУРС «ЕКОЛОГ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 10-11 класів
Шановні учасники конкурсу «МАН-Юніор Ерудит»!

Вітаємо Вас і Ваших вчителів з початком Всеукраїнського відкритого інтерактивного конкурсу «МАН-Юніор
Ерудит» 2017/2018 навчального року, який проводиться Національним центром «Мала академія наук України».
Оцінювання виконання тестових завдань здійснюється згідно таким критеріям:
1. На початку конкурсу кожний учасник отримує 30 балів.
2. За неправильну відповідь від загальної суми балів віднімається 25% від кількості балів за дане завдання.
3. Відсутність відповіді оцінюється в 0 балів.
Максимальна кількість балів, яку можна отримати при виконанні завдань тестового етапу, становить 150.
Час виконання завдань – 75 хв.
Сподіваємося, що кожний з учасників конкурсу добре підготувався до нього, тому буде самостійно і
вдумливо виконувати завдання. Бажаємо Вам, юні друзі, успіхів і сподіваємося, що Ви станете завзятими
дослідниками і поповните ряди Малої академії наук України.
Результати завдань та відповіді до них можна буде знайти на сайті конкурсу http://man-junior.org.ua/ після
20 січня 2018 року. Перевірка виконання тестових завдань здійснюється за допомогою комп’ютерної програми.

Завдання, що оцінюються в 3 бали
1. Екологічними проблемами вважається ряд факторів, з причини виникнення яких
здійснюється деградація природного навколишнього середовища. Виділяють шість основних груп
екологічних проблем. Серед них виділяють біотичні проблеми. До біотичних проблем відносять:
А) зменшення рослинності, деградацію лісів; Б) пасовищну дигресію; В) скорочення видової
різноманітності; Г) усе перераховане.
2.
Серед найгостріших екологічних проблем, викликаних техногенною
діяльності людини, ті, що пов’язані зі станом атмосфери. Вкажіть основні:
А) руйнування озонового шару; Б) зростання вмісту СО2 в повітрі;
В) кислотні опади як компонент атмосферного повітря; Г) усі перераховані
фактори.
3.
Де знаходяться основні запаси прісної води?
А) В льодовиках, полярних снігах та айсбергах. Б) В
ріках. В) В озерах. Г) У водопроводі.
4.
Вкажіть способи захисту тварин на дорогах, які найчастіше
використовують в сучасному світі, обравши з перерахованих нижче.
а) Установка спеціальних знаків у місцях міграції тварин.
б) Будування спеціальних мостів та тунелів.
в) Установка огорож навколо швидкісних колій.
г) Заборона на пересування транспорту в місцях міграції тварин.
А) в), г).

Б) а), б), в).

В) а), в), г).

Г) б), г).

5.
Сфера взаємодії природи і суспільства, в який розумна діяльність людини стає
головним чинником розвитку, має назву:
А) ноосфера; Б) літосфера; В) атмосфера; Г) техносфера.
6.
Вивчення цвілевих грибів-редуцентів принесло
людству несподіваний бонус. Цим бонусом стало відкриття:
А) антибіотику пеніциліну;
Б) провітаміну А –
каротину; В) протизапальних ліків; Г) пивних дріжджів.
7.
На рисунку показані основні види цвілевих
2
3
грибів. Вкажіть їх назви відповідно до нумерації:
А) 1 – мукор, 2 – пеніцилл, 3 – збільшене зображення мукору; Б) 1 – пеніцилл; 2 – мукор; 3 –
збільшене зображення пеніциллу; В) 1 – мукор, 2 – пеніцилл, 3 – аспергилл; Г) 1, 2, 3 – різновиди
пеніциллу.
1

8.
Шумове забруднення має шкідливий вплив на здоров’я людини. Вкажіть шуми якої
інтенсивності негативно впливають на стан організму.
А) Більше 70 дБ. Б) Більше 20 дБ. В) Менше 70 дБ. Г) Від 30 до 50 дБ.
9.
Який фактор визначає нижню межу життя в літосфері?
А) Вода. Б) Температура. В) Повітря. Г) Ультрафіолетове проміння.
10.
Укажіть, скільки років у 2017 році виповнилося з того часу, як відбулася
Чорнобильська катастрофа.
А) 31 рік. Б) 10 років. В) 20 років. Г) 8 років.

Завдання, що оцінюються в 4 бали
11.
У 1840 році був сформульований один з фундаментальних законів екології, який
проголошує, що найважливішим фактором для організму є той, який найбільше відхиляється від
оптимальних значень. Тому для прогнозування екологічної ситуації необхідно знайти найслабшу
ланку в житті організму. Саме від мінімального значення цього фактору й залежить, чи виживе
даний організм. Укажіть, хто з вчених, представлених на портретах, запровадив цей закон, який
називають законом мінімуму.

А) Карл Францович Рульє. Б) Карл Ернст фон Бер. В) Юстус фон Лібіх. Г) Карл Лінней.
12.

Розташуйте наведені рослини в порядку зменшення за споживанням води:
а) горох; б) овес; в) кукурудза; г) конюшина
А) а), г), б), в);
Б) г), б), в), а);
В) а), б), г), в);
Г) в), б), а), г).
13.
Який метод знезараження води є найбільш прогресивним сьогодні?
А) Хлорування. Б) Ультрафіолетове опромінення. В) Озонування. Г) Жоден з наведених.
14.
Перед збиранням цукрової тростини поле з тростиною… Закінчить фразу.
А) Підпалюють. Б) Заливають водою. В) Удобрюють. Г) Перекопують.
15.
З плодів дерева какао, батьківщиною якої є Південна Америка,
виробляється шоколад. Як перекладається назва цієї рослини Theobroma cacao?
А) «Солодка їжа». Б) «Їжа богів». В) «Солодкі ласощі». Г) «Солодка
отрута».
16.
ГМО (генно-модифіковані організми) – це…
А) … організми зі штучним інтелектом. Б) … організми, що змінили свій генотип в умовах
природного відбору. В) … організми, створені людиною із застосуванням найсучасніших
молекулярно-біологічних методів на основі законів життєдіяльності біологічних організмів.
Г) … організми, які виникають внаслідок техногенної катастрофи.
17.
Вкажіть найбільший заповідник Землі:
А) Асканія Нова; Б) Антарктида; В) Галапагоський морський заповідник;
Г) Морський заповідник Чагос.
18.
У підручнику з екології для 10 класу (автори П.Л. та Л.П. Царик; І.М. Вітренко)
на стор.160 наводиться 400-річний термін розкладу сигаретного недопалку в наземному
середовищі. Проте сучасні дослідження надають інші терміни розкладу, що складають:
А) 4 – 5 тижнів; Б) більше 400 років; В) 3 дні; Г) від 3 до 15 років.

19.
За даними ООН щорічні пластикові відходи стають причиною загибелі
одного мільйона птахів, 100 000 морських ссавців і незліченої кількості риб. Для
визначення термінів розкладання матеріалів фахівці використовують диференційне
рівняння, розв’язок якого є експоненціальна залежність маси пластику від часу. Таким
чином, оцінюються терміни розкладання різноманітних матеріалів. За сучасними розрахунками
терміни розкладання пластику складають:
А) понад 1 млн. років; Б) 5 років; В) до 500 років; Г) 3 – 4 тижня.
20.
Вплив електромагнітного поля на людину спричиняє порушення стану
організму. Вкажіть симптоми, характерні для підвищення напруженості електромагнітного
поля понад 1000 В/м, обравши їх із списку: а) неврози, безсоння, б) підвищення
артеріального тиску, в) діарея, біль в шлунку, г) сильна втома, д) психічні розлади.
В) а), б), г), д)
Г) а), д).
А) а), в), д)
Б) а), б), в), г), д)

Завдання, які оцінюються в 5 балів
21.
Заповідне
природокористування
є
найбільш
ефективною
формою
природокористування, особливою формою, яка докорінно відрізняється від усіх інших форм за
метою її організації – передусім проблемами збереження природних геосистем для відновлення
компонентів природи і відповідно забезпечення збалансованого розвитку суспільства та
природного середовища.
Вкажіть функції заповідних об’єктів. Заповідне природокористування є … .
А) … є ядром «екологічних каркасів» та своєрідним «екобарометром» природних систем.
Б) … є банком генофонду. В) … є центром ресурсозбереження і ресурсовідновлення тощо. Г) Всі
відповіді вірні.
22.
Голландський дизайнер Рицерт Менс і вчений Пітер
Муйж створили екологічний дерев’яний мотоцикл, виготовивши його
з парової вигнутої берези, посиленої спеціальною арматурою.
Прототип мотоциклу представлений на фото. Вкажіть, яке джерело
енергії для двигуна використали автори пристрою:
А) сонячні батареї; Б) електродвигун на кшталт того, що
зазвичай використовують у електромобілях; В) біодизельне пальне з
сої та рапсу; Г) олію з мікроводоростей, що отримується при фотосинтезі.
23.
Кого поєднує група «Римський клуб», створена в 1968 році за
ініціативою італійського економіста А. Печчеї для обговорення проблем людства?
А) 100 найкращих економістів Європи. Б) 100 представників світової
політичної, фінансової, культурної та наукової еліти. В) 100 вчених екологів
Землі. Г) Міністрів екології всіх країн світу.
24.
Співвіднесіть ланки пасовищного трофічного ланцюжку (ланцюжку виїдання) з
назвою живих істот, які є ланками цього ланцюга у водоймах:
1) автотрофні організми (продуценти); 2) редуценти; 3) консументи 1 порядку; 4) консументи 2 порядку.
а) щука; б) бактерії; в) водорості; г) карась.
А) 1) - а); 2) – в); 3) – г); 4) – б).
Б) 1) – в); 2) – б); 3) – г); 4) – а).
В) 1) – в); 2) – а); 3) – б); 4) – г).
Г) 1) – б); 2) – г); 3) – в); 4) – а).
25.
Українська антарктична станція «Академік Вернадський» розташована поблизу
західного узбережжя Антарктиди, на Аргентинських островах. Поряд зі станцією знаходиться група
з трьох невеличких островів, які отримали назву від героїв казки. Вкажіть цю назву:
А) Три Ведмеді; Б) Три Богатиря; В) Три Горішка (для Попелюшки); Г) Три Маленьких Поросятка.
26.
Розкладання білків з утворюванням аміаку (амоніфікація) здійснюється…
А) … ґрунтовими бактеріями. Б) … бульбочковими бактеріями. В) … редуцентами.
Г) Немає вірної відповіді.

27.
Техногенез включає…
А) … видобуток хімічних елементів із природного середовища. Б) … перегрупування хімічних
елементів. В) … розсіювання залучених у техногенез елементів у навколишньому середовищі. Г) Всі
відповіді вірні.
28.
На скільки градусів Цельсія в середньому падає температура на кожні 100 км при
просуванні від екватора до полюсів?
А) 0,5 градуса. Б) 1 градус. В) 10 градусів. Г) 5 градусів.
29.
Ізраїльські вчені вперше довели, що тривале спілкування мобільним
телефоном може спричинити…
А) … катаракту (помутніння кришталика, подальшу сліпоту). Б) … розлади
орієнтування на місцевості. В) … порушення кровообігу. Г) … втрату слуху.
30.
Розділ екології, який вивчає життя спільнот організмів (екосистем, біогеоценозів), має
назву…
А) … мегаекологія. Б) … аутоекологія. В) … біоекологія. Г) … синекологія.
«МАН-ЮНІОР ЕРУДИТ – 2018»
«Техніка» - 11 грудня 2018 р.
Конкурс присвячений 135-річчю з дня народження відомого
популяризатора науки Якова Ісидоровича Перельмана. Завдання
конкурсу пов’язані з публікаціями Я.І. Перельмана.

«Екологія» - 12 грудня 2018 р.
Завдання передбачають інтеграцію знань з екології, біології
та географії.

«Астрономія» - 13 грудня 2018 р.
Для виконання завдань потрібні астрономічні знання за
навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів з
природознавства, астрономії, а також з фізики, (розділи, що
стосуються астрономічних явищ).

«Історія» - 15 грудня 2017 р.
Завдання відповідають програмі для загальноосвітніх
навчальних закладів і складаються за матеріалами І семестру
поточного та ІІ семестру минулого навчальних років. На прохання
вчителів для старших класів у завдання для 9-11 класів будуть
включені питання також з української літератури із історичним
змістом.

«МАН-ЮНІОР ДОСЛІДНИК-2018»
ЗАГАЛЬНІ ТЕМИ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ в 2017-2018
навчальному році
• «Історик-Юніор» - ТЕМА: 100 років УНР – як це було і
на що вплинуло у вашому місті, селищі тощо. Дослідження на місцевому матеріалі.
• «Еколог-Юніор» - ТЕМА: Біоіндикація екологічного стану водоймищ та річок. Дослідження на місцевому
матеріалі та практичні рекомендації.
• «Астроном-Юніор» - продовження загальних тем конкурсу 2016р.:
1. Навести результати ВЛАСНИХ спостережень об’єктів зоряного неба;
2. Сформулювати завдання за космічними знімками як власними, так і з Інтернету, і навести його
розв’язання (продовження минулорічної теми).
• «Технік-Юніор» - присвячується 135-річчю з дня народження Я.І. Перельмана, видатного
популяризатора науки, автора широко відомих книжок, де цікаво розповідається про науку.
ТЕМА: Оригінальні досліди-фокуси – Перетворити фізичні (хімічні) досліди в пізнавальні фокуси,
використовуючи власні ідеї, а також за мотивами науково-популярних книжок Я.І. Перельмана «Жива фізика», «Чи
знаєте ви фізику?» тощо. При цьому необхідно використовувати пристрої, виготовлені власноруч. Проте неможна
використовувати досліди, які були вже продемонстровані на конкурсі в травні 2015-2016 років.
Більше інформації на сайті http://man-junior.org.ua/
ВАЖЛИВО! Матеріали для підготовки, а також кращі учнівські проекти публікуються в науково-популярному
журналі Малої академії наук «Школа юного вченого».
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ ЖУРНАЛ МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК «ШКОЛА ЮНОГО
ВЧЕНОГО» – ЖУРНАЛ ДЛЯ ТВОРЧОЇ МОЛОДІ ТА ЇЇ НАСТАВНИКІВ
Передплатний індекс 49246 у каталозі періодичних видань України, вартість передплати

