ЕЮ 5-7 У

КОНКУРС «ЕКОЛОГ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 5-7 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. Вкажіть рік, коли сталася Чорнобильська катастрофа.
А)1986 р. Б) 1991 р. В) 2000 р. Г) 1928 р.
2. Назвіть рослину, про яку в народі кажуть: «Шкір має сім, а
сльози випускає всім».
А) Цибуля. Б) Часник. В) Капуста. Г) Картопля.
3. Назвіть рослину, про яку в народі кажуть: «Із мішка –
на забаву, із пляшки – на приправу».
А) Квасоля. Б) Гарбуз. В) Соняшник. Г) Часник.
4. Якого кольору не буває натуральна їжа?
А) Білого. Б) Червоного. В) Блакитного. Г) Зеленого.
5. У французького короля Людовіка XIV за виведення
нових сортів цієї квітки видавали премії у Версалі. Назвіть
цю квітку.
А) Настурція. Б) Роза. В) Фіалка. Г) Тюльпан.
6. За один сезон білка робить більше тисячі схованок. В кожній з них вона ховає.
А) 3 горішки. Б) 10 горішків. В) 1 горішок. Г) Різну кількість горішків.
7. Білі кішки з блакитними очима зазвичай…
А). … глухі. Б) … сліпі. В) … дурні. Г) … не відрізняються від інших.
8. Морські видри під час сну тримають одна одну за лапи, щоб…
А) … не бачити поганих снів. Б) … контролювати переміщення одне одної. В)
… щоб вчасно попередити про напад хижаків. Г) … щоб їх не унесло течією.
9. Це дерево, що є одним із символів України, оспівував у своїх творах Тарас
Шевченко. Великодню паску ми кладемо у виріб, плетений із гілок цього дерева.
Назвіть це дерево.
А) Сосна. Б) Каштан. В) Верба. Г) Горіх.
10.
Назвіть тварину, яка 2 лютого стає віщуном
погоди (бачить чи не бачить свою тінь, покидаючи своє
житло):
А) пацюк; Б) змія; В) бабак; Г) ластівка.

Завдання, що оцінюються в 4 бали
11. Заповідник Асканія – Нова на території сучасної Херсонщини був
заснований Фрідріхом Фальц-Фейном у … році.
А) … у 1898 р. Б) … у 1907 р. В) … у 1913 р. Г) … у 1905 р.
12. Де знаходяться основні запаси прісної води?
А) В льодовиках, полярних снігах та айсбергах. Б) В ріках.
В) В озерах. Г) У водопроводі.
13. За давньогрецькою легендою цю траву подарувала богиня Артеміда, на її честь назва
цієї трави латиною "Artemisia absintium". Відвар цієї трави відновлював силу воїнів, хоча й мав
дуже гіркий смак. Укажіть назву цієї трави українською мовою:
А) руккола; Б) кріп; В) осика; Г) полин.
14. У кого з наведених істот вуха знаходяться на ногах?
А) У кажана. Б) У коника.
В) У метелика. Г) У таргана.
15. Яка трава на Землі вважається найвищою?
А) Живокість висока (Deiphinium eiatum). Б) Полин однорічний (Artemisia annua).
B) Банан (Musa). Г) Бамбук (Bambusoideaе).
16. Вирощування рослин без ґрунту у вологому повітрі за допомогою періодичного
обприскування їх коріння живильним розчином має назву:
А) аеропоніка; Б) гідропоніка; В) аеротерапія; Г) аеробіка.
17. Яка кімнатна рослина з наведених має лікувальні
властивості?
А) Алое деревоподібне. Б) Фіалка. В) Орхідея.
Г) Драцена.
18. При народженні далматинці завжди…
А) … чорні. Б) … цілком білі. В) … білі з чорними плямами. Г) … усі різного кольору.
19. Назвіть рослину, яку здавна використовували як вату та йод, завдяки її гігроскопічним
та антисептичним властивостям.
А) Ромашка лікарська. Б) Білий болотний мох. В) Полин однорічна. Г) Живокість
висока.
20. Вчені дослідили свист дельфінів і виявили, що 32 різних видів свисту є
для цих тварин…
А) … сигналом небезпеки. Б) … іменами. В) … привітанням. Г)
…безглуздими криками.

Завдання, що оцінюються в 5 балів
21. Липа, дуб, пролісок в ланцюжку живлення
відносяться до…
А) … редуцентів. Б) … консументів.
В) … продуцентів. Г) Немає вірної відповіді.

22. На малюнку зображено 10 ланок ланцюжку живлення. Вкажіть
правильну кількість представників кожної з ланок:
А) 5 продуцентів, 2 консументи І порядку, 3 консументи ІІ
порядку.
Б) 5 продуцентів, 4 консументи І порядку, 1 консумент ІІ порядку.
В) 6 продуцентів, 3 консументи І порядку, 1 консумент ІІ порядку.
Г) 5 продуцентів, 3 консументи І порядку, 2 консументи ІІ
порядку.
23. 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.
24. Який метод знезараження води є найбільш прогресивним сьогодні?
А) Хлорування. Б) Ультрафіолетове опромінення. В) Озонування. Г) Жоден з наведених
не є прогресивним.
25. Мильну піну утворюють складні речовини сапоніни (sapo – мило), що
входять до хімічного складу рослин. Вкажіть народну назву однієї з цих рослин,
мильнянки лікарської, відвар кореня якої людина здавна використовувала як мило.
А) Собаче мило.
Б) Мильний корінь.
В) Дике мило.
Г) Використовували всі ці назви.
26. Назвіть найпоширенішу причину зменшення чисельності рослин.
А) Руйнування міст зростання рослин людиною, техногенне забруднення.
Б) Винищення рослин, що красиво цвітуть.
В) Збирання лікарських рослин.
Г) Немає вірної відповіді.
27.
Який відсоток від маси земної кори приблизно складають усі
рослини та тварини?
А) 1%. Б) 10%. В) 0,1%. Г) 3%.
28.
Вкажіть рік заснування міжнародної незалежної екологічної
організації Грінпіс:
А) 1906 р. Б) 1980 р. В) 1971 р. Г) 1991 р.
29.
Скільки літрів кисню приблизно споживає доросла людина за 24
години?
А) 400 – 500. Б) 100 – 200. В) 200 – 300. Г) 700 – 900.
30. 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 Маленьких Поросятка;
В) Три Горішка (для Попелюшки);
Г) Три Богатиря.

«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 на рік – 200 грн

