ЕЮ 8-9 У

КОНКУРС «ЕКОЛОГ-ЮНІОР ЕРУДИТ 2017»: ЗАВДАННЯ ДЛЯ 8-9 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.

При народженні далматинці завжди…
А) …чорні.
Б) … цілком білі.
В) … білі з чорними плямами.
Г) … всі різного кольору.

2.

Яка істота світиться під ультрафіолетовим випромінюванням?
А) Бджола. Б) Метелик. В) Панда. Г) Скорпіон.

3.
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.
4.

5.

Назвіть найбільший заповідник Землі.
А) Асканія – Нова.
В) Галапагоський морський заповідник.

Б) Антарктида.
Г) Морський заповідник Чагос.

Вкажіть рік видання Міжнародної Червоної книги:
А) 2002 рік. Б) 1901 рік. В) 1966 рік. Г) 1978 рік.

6.
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.
7.

Найчистішим і найпрозорішим у світі вважають…
А) Червоне море.
Б) Чорне море.
В) Егейське море.
Г) Антарктичне море Уеделла.

8.
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.
9.
Яка з рослин має найбільший коефіцієнт
використовування сонячного світла при фотосинтезі?
А) Картопля. Б) Льон. В) Горох. Г) Хлорела.

10.
На портретах зображені вчені, які дотичні до становлення екології як науки.
Назвіть прізвище вченого, який розробив вчення про біосферу.

А
Б
В
Г
А) Ансел Адамс. Б) Володимир Вернадський. В) Василь Докучаєв. Г) Артур Тенслі.

Завдання, що оцінюються в 4 бали
11.

На якій висоті знаходиться озоновий шар – екран, який захищає Землю від радіації?
А) 5 км. Б) 45 км. В) 100 км. Г) 10 км.

12. Цигарковий недопалок, за сучасними дослідженнями, має час розкладу в
наземному середовище, що складає:
А) від 1 до 5 тижнів;
Б) від 1 до 5 років;
В) від 3 до 15 днів;
Г) від 3 до 15 років.
13.
Великий адронний колайдер є найбільшим у світі прискорювачем елементарних
частинок і працює в Європейському Центрі ядерних досліджень (CERN). На думку деяких
вчених великий адронний колайдер може завдати шкоди
Землі. Дослідники з CERN спростували ці припущення.
Колайдер розташований:
А) на дні океану біля Бермудського трикутника;
Б) біля космодрому Байконур на території Казахстану;
В) в тунелі на глибині до 175 м під землею на кордоні
Швейцарії і Франції; Г) в тунелі довжиною до 53 м на
кордоні штатів Невада і Айдахо в США.
14.
Загострення взаємин між суспільством і природним середовищем, яке є
результатом невідповідності розвитку продуктивних сил природно-ресурсному потенціалу
території, має назву…
А) … екологічна катастрофа.
Б) … екологічна загроза.
В) … екологічна криза.
Г) … екологічна небезпека.
15.
Вивчення цвілевих грибів-редуцентів принесло людству несподіваний бонус. Цим
бонусом стало відкриття…
А) … антибіотику пеніциліну.
Б) … каротину – провітаміну А.
В) … протизапальних ліків.
Г) … пивних дріжджів.
16.
Який фактор визначає нижню межу життя в атмосфері?
А) Вода. Б) Повітря. В) Температура. Г) Ультрафіолетові промені.
17.
Пластикові пляшки, матеріал яких є результатом переробки
нафтопродуктів, за даними сучасних досліджень, мають час розкладу в
наземному середовищі, що складає:
А) ніколи до кінця не розкладаються, а їх хімічні сполуки назавжди
залишаються в землі;
Б) 50-100 років;
В) 400 – 500 років;
Г) понад 1000 років.
18.
Продуктивність екосистеми визначається:
А) кількістю консументів; Б) відсутністю редуцентів; В) приростом біомаси; Г) всі
твердження помилкові.

19.
Першу еволюційну теорію запропонував один із вчених, зображених на портретах.
Вкажіть його ім’я.

А
Б
В
Г
А) Карл Лінней. Б) Рене Антуан Реомюр. В) Жан Батист Ламарк. Г) Василь Васильович Докучаєв.
20.
Розділ екології, який вивчає взаємовідносини організму
середовищем, має назву…
А) Біоекологія. Б) Аутоекологія. В) Палеоекологія. Г) Мегаекологія.

з

навколишнім

Завдання, які оцінюються в 5 балів
21. На скільки градусів приблизно знижується температура повітря на кожні 100 м при
підйомі в гори?
А) 1 градус. Б) 0,5 градусів. В) 10 градусів. Г) 2 градуси.
22. 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 Маленьких Поросятка;
Б) Три Богатиря;
В) Три Горішка (для Попелюшки);
Г) Три Ведмеді.
23.
Шумове забруднення має шкідливий вплив на здоров’я людини. Вкажіть, шуми
якої інтенсивності негативно впливають на стан організму.
А) Більше 70 дБ. Б) Більше 120 дБ. В) Менше 100 дБ. Г) Від 30 до 50 дБ.
24.
Вплив електромагнітного поля на людину спричиняє порушення стану її організму.
Вкажіть симптоми, характерні для підвищення напруженості електромагнітного поля понад 1000
В/м, обравши їх з наведених: а) неврози, безсоння; б) підвищення артеріального тиску; в) діарея,
біль в шлунку; г) сильна втома; д) психічні розлади.
А) а) в) д). Б) а) б) в) г) д).
В) а) б) г) д).
Г) а) д).
25.
На рисунку схематично показані
детритний ланцюг харчування та ланцюг виїдання.
Вкажіть, який рядок символізує ці ланцюги:
А) детритний ланцюг – середній рядок,
верхній та нижній рядки – ланцюг виїдання;
Б) ланцюг виїдання – середній рядок,
верхній та нижній рядки – детритні ланцюг;
В) ланцюг виїдання – верхній та середній
рядки, ланцюг детритний – нижній рядок;
Г) усі рядки відображають ланцюги
виїдання.
26.
Чим детритний ланцюжок харчування відрізняється від ланцюжку виїдання?
А) Кількістю консументів різних порядків. Б) Частина рослинної енергії не споживається
травоїдними організмами, а відмирає, піддаючись потім мінералізації. В) Відсутністю
продуцентів (рослин). Г) Нічим не відрізняється.

27.
Найбільший айсберг, що відколовся від Антарктиди, має такі
приблизні значення довжини … та ширини… .
А) 50 км та 2 км. Б) 295 км та 37 км. В) 70 км та 100 км. Г) 93 км та …
127 км.
28.
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.
29.
Вкажіть вірне твердження щодо кажанів.
А) Кажани орієнтуються в повній темряві за допомогою
ультразвукової ехолокації, проте мають і слух, і нюх, і зір. Б) Кажани не
мають зору та слуху. В) Кажани не мають нюху, але добре бачать і чують. Г)
Ультразвукова ехолокація тільки заважає кажанам орієнтуватися в темряві.
30.
З плодів какао дерева, 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».
«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

