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≺ 2 Передмова

1 Передмова

Ґрунтовна унiверситетська освiта передбачає всебiчний розвиток вихован-
цiв: освiченiсть, ерудованiсть та цiлiсне уявлення про навколишнiй свiт. Таке
уявлення включає в себе закони функцiонування свiту, причини формування
його саме таким, яким вiн став зараз, а також можливе майбутнє нашого свiту,
що є наслiдком сьогодення. Унiверсальнiсть сучасної науки, синергiя її галу-
зей, якi тривалий час розвивалися незалежно, необхiднiсть вiльно орiєнтувати-
ся у можливостях i небезпеках постiндустрiального соцiоекономiчного укладу
породжує запит на поєднання блокiв гуманiтарних i природничих дисциплiн в
освiтнiх програмах вищих навчальних закладiв.

Курс «Науковий образ свiту», що викладається авторами у Київському на-
цiональному унiверситетi iменi Тараса Шевченка для соцiогуманiтарних спецi-
альностей, дає огляд iсторiї природничих наук, їх роль у розвитку фiлософської
думки та основнi сучаснi положення. Ця збiрка тестових питань продовжує се-
рiю навчально-методичних матерiалiв, яка має за мету охопити основнi приро-
дничi науки, математику та iнформацiйнi технологiї, а крiм того описати головнi
наслiдки впливу розвитку науки i технiки на становлення сучасного суспiльства
i життя людини.

У подальших роздiлах зiбрано тестовi питання з хiмiї, бiологiї та геологiї,
де зроблено акцент на iсторiю розвитку цих наук та їх сучаснi положення. Не
претендуючи на детальне покриття тестами кожної галузi, пропонуються до роз-
гляду основнi вiхи iсторичного розвитку уявлень про навколишнiй свiт, теорiї
походження життя на Землi та головнi етапи його еволюцiї. Крiм того, роз-
глянутi найважливiшi факти з бiографiй вiдомих учених, що працювали в цих
галузях, базовi науковi поняття та найголовнiшi емпiричнi закони й напрям-
ки дослiджень, якi формуватимуть обличчя суспiльства у майбутньому. Кожне
запитання може мати одну чи кiлька правильних вiдповiдей.
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2 Хiмiя

З давнiх-давен жага до збагачення i вiчного життя спонукала людей по всьо-
му свiту проводити рiзноманiтнi дослiди з природними дарами, такими як зо-
лото, сiрка, ртуть, вогонь, вода. . . Вони називали свою дiяльнiсть алхiмiєю. Не
розумiючи iстинної сутi того, з чим працюють, вони рухались наослiп, посту-
пово, крок за кроком, вiдкриваючи таємницi перетворення одних елементiв у
iншi. Достатньо часто за необережного експерименту у повiтря здiймалися бу-
динки, вибухонебезпечними були цiлi вузькi вулички середньовiчних мiст. Алхi-
мiки переслiдувалися владою та релiгiйними служителями, але, незважаючи на
це, природна допитливiсть та вiдданiсть справi пошуку фiлософського каменя
не полишала людство навiть у часи видатного Ньютона, коли народжувалася
наукова думка у її сучаснiй формi.

Наразi ми вмiємо багато чого, що для людей минулого виглядало б як справ-
жнє диво. Ми синтезувати благороднi i не тiльки метали з неблагородних, ми
знаємо будову хiмiчних елементiв, занесених у таблицю Менделєєва, ми вивчили
їх властивостi та розумiємо, чому вони саме такi. Ми навiть часто самi не помi-
чаємо, наскiльки хiмiя захопила та огорнула наше повсякденне життя: вдома,
на роботi, на вулицi, всюди ми стикаємося з її здобутками. Без неї не можливо
подорожувати, використовуючи звичнi нам види транспорту, опалювати домiв-
ку, вiдiпрати найстiйкiшу пляму зi светру, замаскувати на обличчi наслiдки
недосипу, лiкувати нежить та iншi життєвi негаразди. Хiмiя нас годує та лiкує,
одягає та взуває, забарвлює речi у всi кольори веселки та їх вiдтiнки, вiдкриває
нам далекi країни та дозволяє побачити свiт. Але хiмiя – це не тiльки добро,
а i велика небезпека. Хiмiя забруднює навколишнє середовище, нищить приро-
ду, необачне її використання руйнує цiлi екосистеми, а що робити з величезним
обсягом хiмiчного смiття, що все бiльше i бiльше заповнює нашу планету, люд-
ство не знає i досi. Це двi сторони однiєї медалi, i, вивчаючи хiмiю, ми повиннi
пам’ятати не тiльки про ту велику користь, що вона принесла людству, а i про
ту велику небезпеку, що вона становить.

У цьому роздiлi читач матиме змогу ознайомитися з однiєю з найсучаснi-
ших та найважливiших природничих дисциплiн — хiмiєю. Вiн дiзнається про її
становлення: вiд експериментiв стародавнiх єгиптян, європейських та арабських
алхiмiкiв i аж до найсучаснiших свiтових лабораторiй. Вiн зможе прослiдкувати
за еволюцiєю хiмiчних завдань, вiд перших iдей i мрiй про трансмутацiю еле-
ментiв, про створення золота, до сучасної фармакологiї, i навiть далi, у часи,
коли, можливо, на полицях наших аптек з’явиться омрiяний людством елiксир
довголiття та вiчного життя.
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2.1 Яка країна вважається батькiвщиною хiмiї?

А Грецiя

Б Вавилон

В Єгипет

Г Китай

2.2 Хто висунув фiлософську теорiю про 4 елементи Землi: воду, повiтря, зем-
лю i вогонь?

А Емпiдокл

Б Арiстотель

В Фалес Мiлетський

Г Демокрiт

2.3 Що з перелiченого було завданням алхiмiї?

А пошук фiлософського каменю

Б пошук легких надмiцних матерi-
алiв для будiвництва

В вивчення будови i властивостей
речовин

Г знаходження альтернативних
джерел енергiї

Д створення елiксиру довголiття

Е трансмутацiя неблагородних ме-
талiв у благороднi

2.4 Якого перiоду в iсторичному розвитку алхiмiї не видiляють?

А Схiдноазiатського

Б Греко-єгипетського

В Арабського

Г Захiдноєвропейського

2.5 За Демокрiтом: лише в загальнiй думцi iснує колiр, у думцi — солодке, у
думцi — гiрке, а дiйсно iснують лише

А атоми i порожнеча

Б атоми рiзних форм i розмiрiв

В атоми

Г атоми i їх амери

2.6 Яка з наведених робiт вважається класичним алхiмiчним твором?

А «Принципи» Iсаака Ньютона

Б «Смарагдова скрижаль» Гермеса
Трисмегiста

В «Альмагест» Клавдiя Птолемея

Г «Гурганський зiдж» Улугбека
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2.7 Хто заклав ртутно-сiрчану теорiю, вiдповiдно до якої усi вiдомi на той час
сiм металiв утворюються поєднанням рiзних пропорцiй сiрки та ртутi?

А Ар-Разi

Б Гермес Трисмегiст

В Джабiр iбн Хайян

Г Абу iбн Сина

2.8 Кому належить фраза «Все є отрута, i нiчого не позбавлено отруйностi,
лише доза робить отруту непомiтною»?

А Олександр Бутлеров

Б Дмитро Менделєєв

В Михайло Ломоносов

Г Парацельс

2.9 Що спричинило появу ятрохiмiї?

А змiщення акцентiв у людських
цiнностях

Б вплив астрологiї

В спроба створення життя iншими
методами

Г природна жага людства до пошу-
ку iстинного знання

2.10 Кого вважають засновником ятрохiмiї?

А Абу iбн Сiна

Б Джабiр iбн Хайян

В Авiаценна

Г Фiлiп Ауреол Теофраст Бомбаст
фон Гогенгайм

Д Гермес Трiсмегiст

Е Парацельс

2.11 Хто з видатних вчених займався алхiмiчними експериментами наприкiнцi
XVII ст.?

А Галiлео Галiлей

Б Роберт Гук

В Франческо Редi

Г Iсаак Ньютон

Д Рене Декарт

Е Едмунд Галлей
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2.12 Хто у 1867 р. запатентував винахiд динамiту поєднавши нiтроглiцерин та
речовини, здатнi його абсорбувати?

А Дмитро Менделєєв

Б Альфред Нобель

В Вiльгельм Рентген

Г Анрi Беккерель

2.13 Хто довiв закон збереження маси речовини?

А Антуан Лоран Лавуазьє

Б Олександр Бутлеров

В Михайло Ломоносов

Г Джон Дальтон

2.14 Хто вважається засновником сучасної хiмiї?

А Антуан-Лоран Лавуазье

Б Дмитро Менделєєв

В Амадео Авогадро

Г Джон Дальтон

2.15 Що таке «флогiстон»?

А гiпотетична речовина, через яку
тiла отримували здатнiсть змiню-
вати свою форму

Б гiпотетична речовина, через яку
тiла отримують здатнiсть мати
об’єм

В гiпотетична речовина, через яку
тiла отримували здатнiсть горiти

Г гiпотетична речовина, через яку
тiла отримують здатнiсть мати
масу

2.16 Хто виключив флогiстон з числа хiмiчних елементiв?

А Антуан Лоран Лавуазьє

Б Михайло Ломоносов

В Дмитро Менделєєв

Г Олександр Бутлеров

2.17 У чому полягає головний внесок у розвиток хiмiї Дальтона?

А вiдкриття законiв радiоактивного
розпаду

Б введення поняття валентностi

В встановлення хiмiчного складу
бiлкiв, якi вiдповiдають за зiр

Г закладення основи теорiї атомної
будови речовини
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2.18 У чому полягає закон Авогадро, сформульований у 1811 р.?

А Однаковi об’єми твердих тiл при
однаковому тиску та температурi
мiстять однакову кiлькiсть моле-
кул.

Б Однаковi об’єми рiдин при одна-
ковому тиску та температурi мi-
стять однакову кiлькiсть моле-
кул.

В Однаковi об’єми рiзних газiв при
однаковому тиску та температурi
мiстять рiзну кiлькiсть молекул.

Г Однаковi об’єми будь-яких газiв
при однаковому тиску i темпера-
турi мiстять однакову кiлькiсть
молекул.

2.19 Хто з наведених вчених ввiв позначення елементiв, якi наразi є загально-
прийнятими?

А Єнс Берцелiус

Б Дмитро Менделєєв

В Джон Дальтон

Г Антуан Лоран Лавуазьє

2.20 У якому роцi Дмитро Менделєєв сформулював перiодичний закон?

А 1861

Б 1869

В 1928

Г 1922

2.21 Хто є автором теорiї хiмiчної будови органiчних сполук?

А Микола Зiнiн

Б Олександр Бутлеров

В Дмитро Менделєєв

Г Михайло Ломоносов

2.22 Що з наведеного стало наслiдком першого хiмiчного конгресу 1860 р. в
м. Карлсруе?

А затвердження закону збереження
маси речовини

Б визначення поняття хiмiчної рiв-
новаги у замкненiй системi

В визначення поняття атома, моле-
кули, атомної ваги

Г становлення хiмiї як самостiйної
науки
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2.23 У одному з мiст якої країни вiдбувся перший хiмiчний конгрес у 1860 р.,
пiсля якого хiмiя заявила про себе як про окрему науку?

А Бельгiя

Б Данiя

В Росiя

Г Нiмеччина

2.24 Хто вперше склав таблицю атомної ваги елементiв?

А Джон Дальтон

Б Єнс Берцелiус

В Амадео Авогадро

Г Дмитро Менделєєв

2.25 Кому з Нобелiвських лауреатiв з хiмiї належать слова «Свого часу я
спостерiгав багато перетворень з рiзними часами, але найшвидше, з яким я
коли-небудь стикався, — це моє власне перетворення з фiзика в хiмiка».

А П’єр Кюрi

Б Джордж Гамов

В Джозеф Томсон

Г Ернест Резерфорд

2.26 Хто є автором закону сталостi сум теплоти (тепловий ефект реакцiї за-
лежить вiд агрегатних станiв вихiдних речовин та кiнцевих продуктiв реакцiї,
а не вiд промiжних стадiй)?

А Герман Гесс

Б Садi Карно

В Джеймс Джоуль

Г Михайло Ломоносов

2.27 За якою ознакою Менделєєв класифiкував елементи в перiодичнiй систе-
мi?

А маса

Б заряд

В атомне число

Г кiлькiсть протонiв у ядрi

2.28 Чому вiдповiдає порядковий номер атома у перiодичнiй таблицi хiмiчних
елементiв?

А кiлькостi нейтронiв у ядрi атома

Б кiлькостi протонiв у ядрi атома

В кiлькостi нуклонiв у ядрi атома

Г кiлькостi електронiв у ядрi атома
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2.29 Як формулюється перiодичний закон?

А Властивостi елементiв знаходя-
ться в перiодичнiй залежностi вiд
величини заряду ядра атома.

Б Властивостi елементiв знаходя-
ться в перiодичнiй залежностi вiд
величини заряду ядра молекули.

В Властивостi елементiв знаходя-
ться в перiодичнiй залежностi вiд
величини ядра атома.

Г Властивостi елементiв знаходя-
ться в перiодичнiй залежностi вiд
кiлькостi ядер у атомi.

2.30 Чому у перiодичнiй системi хiмiчних елементiв атомна маса наводиться
як нецiле число?

А Наведене число є середнiм значе-
нням мас усiх природних iзото-
пiв елемента з урахуванням їхньої
поширеностi.

Б Наведене число є сумарним зна-
ченням мас усiх природних iзото-
пiв елемента з урахуванням їхньої
поширеностi.

В Наведене число є середнiм зна-
ченням мас усiх природних йо-
нiв елемента з урахуванням їхньої
поширеностi.

Г Наведене число є сумарним зна-
ченням мас усiх природних йо-
нiв елемента з урахуванням їхньої
поширеностi.

2.31 Якi хiмiчнi елементи були вiдомi з найдавнiших часiв?

А Уран

Б Плутонiй

В Вуглець

Г Залiзо

2.32 Скiльки елементiв було в таблицi Менделєєва за його життя?

А 69

Б 53

В 63

Г 82

2.33 Якi хiмiчнi елементи були вiдкритi до ХХ столiття?

А Вольфрам

Б Сiль

В Азот

Г Нептунiй
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2.34 Установiть вiдповiднiсть мiж позначенням у таблицi Менделєєва та його
змiстом

VВанадiй
50,9415

[Ar]3d34s2

23

2
11
8
2

А

Б

В

Г

Д

Е

Розподiл
електронiв

Позначення

Атомна маса

Кiлькiсть
протонiв

Назва

Електронна
конфiгурацiя

1

2

3

4

5

6

2.35 Якi хiмiчнi елементи були вiдкритi у ХХ столiттi?

А Калiфорнiй

Б Ейнштейнiй

В Полонiй

Г Залiзо

2.36 Скiльки протонiв мiстить елемент 64
29Сu?

А 64

Б 35

В 29

Г 0

2.37 Скiльки нейтронiв мiстить елемент 70
31Ga?

А 70

Б 39

В 31

Г 0

2.38 Число Авогадро показує кiлькiсть молекул речовини в

А однiй унцiї речовини

Б одному молi речовини

В одному лiтрi речовини

Г одному грамi речовини
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2.39 У чому полягає закон збереження маси речовини?

А Маса речовин, що вступають в
реакцiю, не дорiвнює масi речо-
вин, якi утворюються в результа-
тi реакцiї.

Б Маса речовин, що вступають в
реакцiю, завжди дорiвнює масi
речовин, якi утворюються в ре-
зультатi реакцiї.

В Маса речовин, що вступають в
реакцiю, завжди менше маси ре-
човин, якi утворюються в резуль-
татi реакцiї.

Г Маса речовин, що вступають в
реакцiю, бiльша маси речовин,
якi утворюються в результатi ре-
акцiї.

2.40 Число Авогадро дорiвнює:

А 8,02× 1023 моль−1

Б 6,02× 1023 моль−1

В 8,02× 1023 моль−1

Г 6,02× 1023 моль−1

2.41 Як називається здатнiсть атома хiмiчного елемента утворювати звя’зки
з iншими атомами?

А сольватацiя
Б гiгроскопiчнiсть

В валентнiсть
Г амфотренiсть

2.42 Якого виду хiмiчного зв’язку не iснує?

А iзотопного
Б металiчного
В ковалентного

Г водневого
Д iонного
Е карбонового

2.43 Водневим називається такий зв’язок, що

А зумовлений утворенням еле-
ктронних пар у результатi пере-
ходу електронiв вiд одного атома
до iншого

Б утворюється позитивно зарядже-
ними йонами та атомами, роз-
мiщеними в вузлах кристалi-
чної решiтки металу, та вiльними

електронами, що перемiщуються
мiж ними

В утворюється мiж найбiльш еле-
ктронегативними атомами однiєї
молекули i атомом водню iншої
молекули

Г виникає лише мiж атомами Гi-
дрогену
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2.44 Якi з наведених елементiв не є органогенами (хiмiчними елементами, що
найчастiше утворюють органiчнi речовини)?

А О

Б С

В Н

Г К

Д B

Е N

2.45 Пiд «нуклiдом» розумiють загальну назву

А протонiв i нейтронiв

Б електронних оболонок

В атомiв i атомних ядер

Г хiмiчних елементiв одного перiо-
ду

Д хiмiчних елементiв однiєї групи

2.46 Iзотопами називаються

А атоми з однаковими масами, але
рiзними зарядами ядер

Б хiмiчнi сполуки, однаковi за еле-
ментарним складом i молекуляр-
ною масою, але рiзнi за фiзични-
ми та хiмiчними властивостями

В рiзнi структурнi модифiкацiї
одного хiмiчного елемента

Г атоми з однаковим зарядом ядра,
але рiзними атомними масами

2.47 Що у хiмiї називається каталiзатором?

А речовина, яка змiнює швидкiсть
хiмiчних реакцiй беручи участь у
цих реакцiях

Б речовина, яка змiнює швидкiсть
хiмiчних реакцiй, а сама пiсля ре-
акцiї залишається хiмiчно незмiн-
ною i в тiй же кiлькостi, що й до
реакцiї

В речовина, яка зменшує енергiю
активацiї хiмiчних реакцiй беру-
чи участь у них

Г речовина, яка знижує енергiю
активацiї хiмiчної реакцiї, а са-
ма пiсля реакцiї залишається хi-
мiчно незмiнною i в тiй же кiль-
костi, що й до реакцiї
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2.48 Як називаються речовини, незначнi добавки яких призводять до значного
сповiльнення хiмiчної реакцiї?

А iонiти
Б iндикатори

В каталiзатори
Г iнгiбiтори

2.49 Яке явище називається алотропiєю?

А об’єднання йонiв або молекул
розчиненої речовини з молекула-
ми розчинника

Б об’єднання молекул речовини в
агрегати за допомогою водневих
зв’язкiв

В iснування хiмiчних елементiв у
виглядi кiлькох простих речовин

Г iснування сполук, що мають
однаковi молекулярнi формули,
але вiдрiзняються порядком зв’я-
зування атомiв у молекулi чи роз-
ташуванням атомiв у просторi,
внаслiдок чого мають рiзнi фiзи-
чнi та хiмiчнi властивостi.

2.50 Що не є алотропним станом вуглецю?

А алмаз
Б графiт

В графен
Г рубiн

2.51 Якi речовини не є неорганiчними сполуками

А солi
Б гiдроксиди

В оксиди
Г метали

2.52 Поширення речовини у якому-небудь середовищi в напрямi зменшення її
концентрацiї називається

А дистиляцiя
Б дисоцiацiя

В електролiз
Г дифузiя

2.53 Радикалом називається хiмiчна частинка, що

А мiстить лише спаренi електрони
Б мiстить кiлька неспарених прото-

нiв

В мiстить кiлька неспарених еле-
ктронiв

Г мiстить лише спаренi протони
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2.54 Яких матерiалiв наразi не iснує?

А «скляна» сталь

Б «їстiвний» пластик

В полiмер з ефектом самолiкування

Г матерiя з можливiстю її програ-
мування

2.55 Що означає лiтера «Е» у кодах харчових добавок?

А екологiя

Б емульгатори

В Європа

Г їстiвне

2.56 Предметом вивчення/завданням бiохiмiї є

А бiохiмiчнi процеси та колообiг ре-
човини у системi грунт-рослина-
добрива

Б геохiмiчнi процеси у бiосферi

В хiмiчнi явища та процеси на осно-
вi загальних принципiв фiзики

Г хiмiчний склад живих органiзмiв
та хiмiчнi перетворення, яким
пiдлягають їх складовi молекули

2.57 Молекулярною машиною називається

А окрема молекула чи молекуляр-
ний комплекс, що виконує певну
функцiю в живiй системi

Б роботи, розмiр яких дорiвнює або
близький до мiкроскопiчного мас-
штабу нанометра

В молекула, розроблена 2005 р.,
щоб вiдповiсти на питання про
те, як фулерени пересуваються на
металевих поверхнях

Г пристрої та технологiї, що по-
єднують в собi електроннi i ме-
ханiчнi компоненти розмiром до
100 нм
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3 Бiологiя

Життя— це найбiльша загадка нашого свiту. Люди знають, звiдки взявся
Всесвiт, чому свiтять зорi, що таке свiтло, з чого складається атом. Люди вмi-
ють створювати надпотужнi обчислювальнi машини, лазери, вмiють заглядати
всередину речовини i будувати з окремих атомiв вiзерунки. Проте розумiння
життя у всiй її рiзноманiтностi й досi лишається неповним. Життя— це те, що
вiдрiзняє одну крихiтну планету, Землю, вiд усього iншого нескiнченого космосу.
Чому воно виникло саме тут i як це вiдбулося? Чому воно саме таке?

Дослiджуючи життя, люди заглядають всередину самих себе, намагаючись
зрозумiти, як з крихiтних молекул одержати настiльки складнi, настiльки рi-
зноманiтнi створiння. Ми знаємо, що вiдбувається за сотнi, тисячi свiтлових
рокiв вiд Землi; ми знаємо, що вiдбувалося мiльярди рокiв тому, але ми досi не
знаємо точно звiдки взялося життя на Землi, i здебiльшого можемо лише бу-
дувати здогади, з дрiбних шматкiв вiдтворювати ту величну картину еволюцiї,
що пройшло наше життя за останнi мiльярди рокiв.

Питання даного роздiлу допоможуть дещо глибше зрозумiти це унiкальне i
дивовижне явище; дiзнатися, коли життя зародилося, наскiльки довгий шлях
воно пройшло i з якими перешкодами стикнулося, дiзнатися ким були нашi пред-
ки мiльйони та мiльярди рокiв тому, вiд кого ми пiшли, що у нас усiх ж спiль-
ного; розiбратися як ми влаштованi, що всерединi нас робить нас саме такими,
якими ми є. Зрозумiти, якi проблеми стояли перед вченими, що вирiшили ви-
вчати життя, i як вони розв’язувались.

Але життя— це не лише минуле, не лише теперiшнє, але й майбутнє. Мо-
жливо, що саме зараз людство стоїть на порозi нової ери, i як колись фiзичнi
теорiї змiнили наше уявлення про Всесвiт, то бiологiчнi вiдкриття зможуть змi-
нити уявлення про нас самих. Ми навчимося змiнювати нашi гени, ми вiдкриємо
новi лiки, ми навчимося створювати нове життя, ми, нарештi, досягнемо гармо-
нiї з бiосферою, свiтом навколо нас, i перетворимося з варварiв, що жорстоко
змiнюють свiт, в людей, що живуть з ним у гармонiї. Гени та еволюцiя, ДНК
та динозаври, вiруси та антибiотики— все це та багато iншого, те, що оточува-
ло наших предкiв, те, з чого ми складаємося, те, що стане нашим майбутнiм,
питання, що зiбранi у даному роздiлi. I нарештi, навряд можна назвати щось
важливiше для людини, нiж питання, пов’язанi з її життям.
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3.1 Що з перелiченого є характерним для живого?

А подразливiсть
Б фiлогенез
В метаболiзм

Г онтогенез
Д спадковiсть
Е репродукцiя

3.2 Якi є науковi гiпотези походження життя на Землi?

А абiогенез
Б креацiонiзм

В гiпотеза стацiонарного стану
Г панспермiя

3.3 У чому полягає принцип комплiментарностi ДНК?

А кожна жива iстота мiстить ДНК
Б ДНК мiстить 2 ланцюга
В у ДНК зберiгається генетична iн-

формацiя

Г кожен нуклеотид ДНК поєднує-
ться лише з парним

3.4 Яку функцiю в органiзмi людини виконує РНК?

А зберiгає спадкову iнформацiю у
виглядi генiв

Б здiйснює передачу спадкової iн-
формацiї при дiленнi клiтин в
процесi росту або розмноження

В переносить iнформацiю про стру-
ктуру бiлка на рибосоми

Г безпосередньо бере участь в син-
тезi бiлка на рибосомах

3.5 Якого нуклеотиду немає у РНК?

А гуанiн
Б тимiн
В урацил

Г аденiн
Д цитозин

3.6 Що у перекладi з давньогрецької означає «бактерiя»?

А хвороба
Б отрута

В паличка
Г тварина



Бiологiя 17 ≻

3.7 Що у перекладi з давньогрецької означає «вiрус»?

А паличка

Б хвороба

В отрута

Г тварина

3.8 Як називаються вiруси, що вражають бактерiї?

А бактерiоцид

Б бактерiофаг

В бактерiофiт

Г бактерiофоб

3.9 Для чого роблятmся щеплення?

А для захисту вiд бактерiй

Б для надання iмунiтету проти за-
студи

В для бiологiчних дослiджень

Г для надання iмунiтету проти пев-
них вiрусних захворювань

3.10 Проти чого дiють антибiотики?

А грибкових iнфекцiй

Б мiкроорганiзмiв

В бактерiй

Г будь яких живих органiзмiв

Д вiрусiв

3.11 Чому антибiотики не можна вживати для профiлактики?

А антибiотики викликають зале-
жнiсть вiд їх конкретного типу

Б антибiотики спричиняють отрує-
ння органiзму людини

В антибiотики знищують тiльки тi
бактерiї, що вже iснують у орга-
нiзмi, в тому числi кориснi

Г антибiотики не знищують вiруси

3.12 Чим вiдрiзняються прокарiоти та еукарiоти?

А наявнiстю ядра

Б наявнiстю мiтохондрiй

В наявнiстю рибосом

Г наявнiстю ДНК
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3.13 Хто започаткував натуральну iсторiю, давши опис багатьом тваринам та
початку системної класифiкацiї?

А Арiстотель

Б Гiппократ

В Емпiдокл

Г Теофраст

3.14 Яка праця Абу iбн Сини, вiдомого на Заходi як Авiценна, до XVII ст.
була настiльною книгою європейських медикiв?

А «Альмагест»

Б «Смарагдова скрижаль»

В «Канон лiкарської науки»

Г «Гурганський зiдж»

3.15 Хто розвiяв славу великого Галена, опублiкувавши 1543 р. iлюстровану
працю «Про будову людського тiла»?

А Франческо Редi

Б Андреас Везалiй

В Грегор Мендель

Г Парацельс

3.16 Хто є основоположником сучасної бiологiчної системи рослин i тварин,
ввiвши поняття виду?

А Роберт Гук

Б Жан Батист Ламарк

В Чарльз Дарвiн

Г Карл Лiнней

3.17 Хто вiдкрив живу клiтину, структурно-функцiональну одиницю живих
органiзмiв з характерними метаболiзмом та репродукцiєю?

А Георгiй Гамов

Б Роберт Гук

В Карл Лiнней

Г Антонi ван Левенгук

3.18 Хто вiдкрив бактерiї?

А Антонi ван Левенгук

Б Роберт Гук

В Луї Пастер

Г Дмитро Iвановський
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3.19 Кого з вчених вважають батьком палеонтологiї?

А Жорж Кюв’є

Б Нiльс Стенсен

В Карл Лiнней

Г Чарльз Дарвiн

3.20 Ян Iнгенгауз у 1779 р. довiв, що для життєдiяльностi рослин необхiдна
сонячне свiтло, вiдкривши явище

А фотоефекту

Б асимiляцiї

В фотосинтаксису

Г фотосинтезу

3.21 Хто автор першої повноцiнної еволюцiйної концепцiї «Фiлософiя зооло-
гiї»?

А Жан Батист Ламарк

Б Грегор Мендель

В Чарльз Дарвiн

Г Альфред Уоллес

3.22 Що у своїй працi «Походження видiв» 1859 р. Чарльз Дарвiн назвав
основним механiзмом еволюцiї?

А боротьба за iснування

Б природнiй добiр

В дрейф генiв

Г переадаптацiя

Д статевий вiдбiр

3.23 Якi головнi постулати класичної теорiї еволюцiї Чарльза Дарвiна?

А поступовiсть

Б перiодичнiсть

В покроковiсть

Г мiнливiсть

Д спадковiсть

Е унiкальнiсть

3.24 На прикладi якої рослини австрiйський священник Грегор Мендель до-
слiджував властивостi спадковостi у другiй пол. ХIХ ст.?

А горох

Б кукурудза

В томат

Г картопля
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3.25 Хто вiдкрив вiруси?

А Роберт Гук

Б Луї Пастер

В Дмитро Iвановський

Г Антонi ван Левенгук

3.26 Едвард Дженнер дослiджуючи iмунiтет до вiспи назвав свiй метод «ва-
кцинацiєю» вiд латинського слова «вакка», що означає

А молоко

Б корова

В гнiй

Г доярка

3.27 Який головний внесок Луi Пастера у гiпотези походження життя?

А вiн довiв теорiю абiогенезу

Б вiн спростував теорiю абiогенезу

В вiн вивчав походження життя на
Землi

Г вiн вивчав еволюцiю життя на
Землi

3.28 Який внесок зробив Олександр Опарiн у дослiдження походження жит-
тя?

А вiн вивчав походження життя на
Землi

Б вiн запропонував нову теорiю
абiогенезу

В вiн вивчав еволюцiю життя на
Землi

Г вiн запропонував нову теорiю бiо-
генезу

3.29 Яку теорiю у 1924 р. висунув Олександр Опарiн?

А панспермiї

Б стацiонарного стану

В бiогенезу

Г абiогенезу

3.30 Хто ввiв термiн «бiосфера»?

А Володимир Вернадський

Б Едуард Зюсс

В Жан Батист Ламарк

Г Чарльз Дарвiн
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3.31 Хто розвинув вчення про бiосферу?

А Чарльз Дарвiн
Б Жан Батист Ламарк

В Володимир Вернадський
Г Едуард Зюсс

3.32 Як називається сукупнiсть усiх живих органiзмiв, що населяють бiосфе-
ру?

А бiогеоценоз
Б екосистема

В бiострома
Г еконiша

3.33 Який антибактерiальний людський фермент вiдкрив Александер Флемiнг
у 1922р.?

А анальгiн
Б триклозан

В лiзоцим
Г пенiцилiн

3.34 Яку антибактерiальну речовину вiдкрив Александер Флемiнг у 1928 р.?

А пенiцилiн
Б триклозан

В анальгiн
Г лiзоцим

3.35 У якому роцi Александер Флемiнг вiдкрив лiзоцим?

А 1954
Б 1922

В 1945
Г 1939

3.36 Потенцiальну можливiсть чого показав експеримент С. Мiллера та Г.Юри
1953 р.?

А теорiю РНК-свiту

Б теорiю бiогенезу

В закон всесвiтнього тяжiння

Г виникнення життя з абiотичних
компонентiв

3.37 Хто вперше сформував проблему генетичного коду?

А Роберт Гук
Б Жан Батист Ламарк

В Чарльз Дарвiн
Г Георгiй Гамов
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3.38 Хто запропонував теорiю РНК свiту?

А Жан Батист Ламарк

Б Георгiй Гамов

В Карл Везе

Г Чарльз Дарвiн

3.39 В чому суть теорiї свiту РНК?

А весь свiт утворився з первинної
молекули, якою була молекула
РНК

Б РНК була першою формою жит-
тя на Землi

В РНК колись виконувала функцiї
як ДНК, так i бiлкiв

Г молекула РНК була загальним
спiльним предком всiх сучасних
живих органiзмiв

3.40 Чому за часiв Катархея життя на Землi не було?

А наслiдок великого вимирання

Б несприятливi умови на поверхнi
Землi

В вiдсутнiсть кисню у атмосферi

Г велике зледенiння (гiпотеза
Snowball Earth)

3.41 Коли приблизно виникло життя на Землi?

А ∼4,6 млрд. рокiв тому

Б ∼3,7 млрд. рокiв тому

В ∼13,7 млрд. рокiв тому

Г ∼2,5 млрд. рокiв тому

Д ∼541 млн. рокiв тому

Е ∼65 млн. рокiв тому

3.42 В який еон з’явилось життя на Землi?

А Катархей

Б Архей

В Фанерозой

Г Протоерозой

3.43 Якi найдавнiшi форми життя на Землi?

А вiруси

Б примiтивнi земноводнi

В бактерiї та археї

Г хробаки та багатонiжки

Д динозаври
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3.44 Коли жив останнiй загальний предок всiх сучасних живих iстот (LUCA)?

А ∼541 млн. рокiв тому

Б ∼65 млн. рокiв тому

В ∼13,8 млрд. рокiв тому

Г ∼3,7 млрд. рокiв тому

Д ∼2,5 млрд. рокiв тому

Е ∼4,6 млрд. рокiв тому

3.45 У часи Архею на землi iснували

А медузи

Б гриби

В бактерiї

Г хробаки та багатонiжки

Д примiтивнi членистоногi

Е археї

3.46 Через що трапилася «киснева катастрофа»?

А через дiю анаеробних бактерiй

Б через заледенiння всiєї Землi

В через падiння метеориту

Г через Великий вибух

3.47 У чому полягала киснева катастрофа?

А змiнився хiмiчний склад атмо-
сфери Землi

Б через малу кiлькiсть кисню заги-
нуло багато живих iстот (велике
вимирання)

В кисень призвiв до парникового
ефекту та значного пiдвищення
температури на планетi

Г анаеробнi живi iстоти поступили-
ся мiсцем аеробним

3.48 Якi форми життя характернi Протерозою?

А бактерiї та археї

Б динозаври та палеозаври

В амфiбiї та примiтивнi рептилiї

Г риби

Д ссавцi та птахи

Е губки та медузи
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3.49 Яка подiя носить назву Кембрiйський вибух?

А поява великої кiлькостi iстот на
початку Палеозою

Б загибель величезної кiлькостi жи-
вих iстот на межi Пермського та
Трiасового перiодiв

В виникнення нашого Всесвiту

Г загибель динозаврiв

Д зародження життя на Землi

3.50 Коли вiдбувся Кембрiйський вибух?

А 3,7 млрд. рокiв тому

Б 13,8 млрд. рокiв тому

В 2,5 млрд. рокiв тому

Г 541 млн. рокiв тому

Д 65 млн. рокiв тому

Е 4.6 млрд. рокiв тому

3.51 Чому час до Кембрiйського перiоду називають Криптозой, або час при-
хованого життя?

А бо залишилось дуже мало слiдiв
життя у вiдкладеннях гiрських
порiд

Б бо життя тодi не iснувало

В бо життя iснувало лише у водi, не
залишаючи жодних слiдiв на су-
шi

Г бо ми про це життя нiчого не зна-
ємо

3.52 У якому еонi були поширеними амонiти?

А Фанерозой

Б Архей

В Протерозой

Г Катархей

3.53 Яка роль великих вимирань у еволюцiї життя на Землi?

А вони призводять до формування
корисних копалин через велику
кiлькiсть загиблих живих iстот

Б вони звiльняють екологiчнi нiшi
для нових iстот

В вони значно гальмують процес
еволюцiї

Г вини призводять до значного
зменшення бiорiзноманiття
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3.54 Якого великого вимирання не iснує?

А девонського
Б ордовицько-силурiйського
В протерозойського

Г «великого» пермського

Д крейдового

3.55 Якої ери не було в iсторiї Землi?

А Мезозойська

Б Протерозойська

В Кайнозойська

Г Палеозойська

3.56 Який еон був найдовшим в iсторiї Землi?

А Протерозой

Б Катархей

В Фанерозой

Г Архей

3.57 Коли життя вийшло на сушу?

А в кайнозойську еру

Б в часи протерозою

В в палеозойську еру

Г в мезозойську еру

3.58 Чому Кам’яновугiльний перiод дiстав таку назву?

А кам’яне вугiлля стало основним
чинником розвитку iндустрiї

Б це був початок видобування кам’-
яного вугiлля

В у Кам’яновугiльному перiодi
основним джерелом енергiї ро-
слин було кам’яне вугiлля

Г саме в цей перiод жили iстоти, за-
лишки яких перетворились на по-
клади кам’яного вугiлля

3.59 Чому найбiльшi комахи в iсторiї Землi жили саме в Кам’яновугiльному
перiодi?

А бо потiм вони загинули пiд час ве-
ликого вимирання та вже не змо-
гли вiдновитися

Б бо в них не було конкурентiв у

екологiчнiй нiшi

В бо було дуже тепло

Г бо було багато кисню у атмосферi
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3.60 В який перiод рептилiї стали домiнуючим видом життя на Землi?

А кам’яновугiльний
Б девонський
В кембрiйский

Г ордовицький
Д силурiйский
Е пермський

3.61 У чому полягає еволюцiйна перевага рептилiй над амфiбiями?

А рептилiї розмножуються не
iкринками, а яйцями, тому не ма-
ють залежностi вiд водойм

Б цикл розмноження рептилiй сут-
тєво швидший за цикл розмноже-
ння амфiбiй

В шкiра рептилiй не пропускає во-
логу, що дозволяє жити у сухому
клiматi

Г вони можуть iснувати як на сушi,
так у водi

3.62 Яка тварина є промiжною ланкою мiж рептилiями i птахами?

А дiатрима
Б артроплевра
В археоптерiкс

Г птерозавр
Д хайкоуiхтiс

3.63 У якому еонi жили динозаври?

А Фанерозой
Б Гадей

В Архей
Г Катархей

3.64 Чому Мезозой називають епохою динозаврiв?

А першi рештки динозавра, що бу-
ли знайденi, датуються цим перi-
одом

Б у Мезозої з’явилися динозаври

В у цей перiод вони були домiную-
чими iстотами у всiх екосистемах
планети

Г тиранозаври жили у Мезозої

3.65 В який перiод виникли першi динозаври?

А юрський
Б палеогенний

В трiасовий
Г крейдовий
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3.66 В який перiод динозаври досягли найбiльшого розмiру?

А трiасовий

Б юрський

В крейдовий

Г палеогенний

3.67 Якi iснують гiпотези вимирання динозаврiв?

А виверження вулканiв
Б падiння метеорита
В винищення первiсною людиною

Г великий Вибух

Д вибух наднової зiрки поруч з Зем-
лею

3.68 До чого призвело зiткнення Землi з великим астероїдом 65 млн. рокiв
тому?

А формування нового ландшафту

Б утворення карибського моря

В формування Мiсяця як супутни-
ка Землi

Г велике вимирання

3.69 Чому ссавцi домiнують на Землi тiльки в останню, Кайнозойську еру?

А бо до цього не було для них вiль-
ної екологiчної нiшi

Б бо лише зараз для них сприятливi
клiматичнi умови

В бо до того їх не iснувало

Г бо еволюцiйно вони найбiльш
пристосованi до сучасних умов

3.70 До якої ери вiдноситься четвертинний перiод?

А Мезозой

Б Кайнозой

В Палеозой

Г Фанерозой

3.71 Чому останнiй перiод Кайнозою називають «антропоген»?

А люди заселили усю планету саме
в антропогенi

Б в антропогенi завершилось вими-
рання динозаврiв

В у цей перiод важливим фактором
впливу на природу стала людина

Г початок цього перiоду спiвпадає з
появою людини розумної
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3.72 Яку назву має найбiльший вiдомий сухопутний ссавець, що коли-небудь
жив на Землi?

А номандський слон

Б парацератерiум

В iнформацiя недостовiрна, бо ви-
сновки робляться лише за фра-
гментами знайдених кiсток

Г трогонтерiєвий мамонт

3.73 Чи були неандертальцi пращурами сучасних людей?

А так, сучаснi люди пiшли вiд неан-
дертальцiв

Б нi, але частково вони з ними схре-
щувались i частина сучасних лю-
дей мають гени неандертальцiв

В остаточно не встановлено

Г нi, це окремi бiологiчнi види, що
нiяк не взаємодiяли мiж собою

3.74 Якi з цих iстот належать до первiсних людей?

А австралопiтек

Б парантроп

В людина вмiла

Г неандерталець

Д людина прямоходяча

3.75 Як можна назвати еволюцiю людини?

А антропоцен

Б гомiнiзм

В антропогенез

Г антропiзм

Д гомiнiдоценез

3.76 В який перiод ми живемо?

А фанерозойський

Б четверитинний

В антропогенний

Г кайназойський
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3.77 Деякi соцiальнi наслiдки збиральництва i полювання як стратегiї здобу-
вання їжi:

А проблема накопичення матерi-
альних цiнностей

Б поява релiгiйних культiв

В мала швидкiсть пересування пле-
менi

Г висока хворобливiсть

Д малий прирiст населення

Е розвиток тваринництва

3.78 Iсторичнi фактори швидкого прогресу в одомашненi рослин у регiонi Пло-
дючого пiвмiсяця:

А слабкi перепади погоди

Б м’якi зими та спекотне лiто

В багато однолiтнiх рослин

Г самоопилення багатьох диких ро-
слин

Д дводомнiсть рослин

Е велика кiлькiсть багатолiтнiх ро-
слин

3.79 Що не є наслiдком сiльського господарства i тваринництва як стратегiї
здобування їжi:

А поява релiгiйних культiв

Б високий прирiст населення

В слабка соцiальна iєрархiя

Г спецiалiзацiя виробничих на-
прямкiв

Д мала кiлькiсть iнфекцiйних i па-
разитарних хвороб

3.80 Що обов’язково повинно справджуватись для рацiону тварини, щоб її
одомашнення було можливим (вигiдним):

А вiдсутнiсть продуктiв, якi спожи-
ває власник

Б калорiйнiсть

В вiдсутнiсть м’яса

Г доступнiсть

Д малий об’єм
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3.81 Що повинно справджуватись для темпiв росту тварини, щоб її одома-
шнення було можливим (вигiдним):

А помiрнiсть
Б малi темпи здатностi статево роз-

множуватись

В висока швидкiсть (1-2 роки)

Г висока швидкiсть (3-5 рокiв)

3.82 Якi соцiальнi звички мають бути наявнi в тварини, щоб її одомашнення
було можливим i вигiдним у великих масштабах:

А конкурентнi моделi вибору домi-
нуючих особин

Б iндивiдуальнiсть
В iмпринтинг вождя на людину

Г iмпринтинг вождя на найсильнi-
шого

Д стаднiсть

3.83 Якiй числовий критерiй може бути застосований для визначення розум-
ностi тварини?

А кiлькiсть кiнцiвок

Б кiлькiсть пальцiв

В розмiр очей

Г коефiцiєнт енцефалiзацii

Д величина лобу

Е маса мозку

3.84 Чи є побудова бобрами гребель доказом їх iнтелекту?

А так, бо це складна iнженерна кон-
струкцiя

Б нi, це їх вроджений iнстинкт i во-
ни це вмiють вiд народження

В нi, вони це роблять, копiюючи дiю
iнших бобрiв

Г так, бо використання знарядь
працi є доказом iнтелекту

3.85 Що таке коефiцiєнт енцефалiзацii?

А вiдношення маси голови тварини
до маси її тiла

Б вiдношення довжини тiла твари-
ни до довжини її голови

В маса мозку тварини на один грам
маси її тiла

Г довжина тiла тварини на один
грам її маси

Д доля сiрої речовини у масi мозку
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3.86 Що таке мутацiї?

А назва процесу мiнливостi живих
органiзмiв у теорiї еволюцiї Дар-
вiна

Б загальна назва усiх процесiв, що
вiдбувається iз живими iстотами

В викликана будь якими причина-
ми змiна генетичного коду живої
iстоти

Г результат дiї радiоактивного ви-
промiнювання на органи ссавцiв

3.87 Якi бувають мутацiї за змiнами в спадковому апаратi?

А геномнi
Б регресивнi
В прогресивнi

Г хромосомнi
Д геннi
Е клiтиннi

3.88 Чи iснують мутацiї у природi без участi людини?

А так, вся природна еволюцiя є на-
слiдком мутацiйних змiн

Б так, але вони зустрiчаються ли-
ше там, де радiацiйний фон вище
норми

В Питання не вирiшене сучасною
наукою

Г нi, за означенням мутацiї є ре-
зультатом штучного впливу на
геном

Д нi, лише людина створила умови,
за яких мутацiї стали можливими

3.89 Що таке ГМО?

А результат еволюцiї органiзмiв
Б органiзми, виведенi схрещуван-

ням
В органiзми, генетичний матерiал

яких було штучно змiнено

Г назва штаму вiрусiв, якi допома-
гають модифiковувати гени iн-
ших органiзмiв

3.90 Як називаються методи створення сортiв, гiбридiв рослин та порiд тва-
рин, штамiв мiкроорганiзмiв з потрiбними людинi якостями?

А прототипування
Б генна модифiкацiя

В селекцiя
Г клонування
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3.91 Що таке стовбуровi клiтини?

А загальна назва усiх клiтин орга-
нiзму людини

Б рослиннi клiтини, якi беруть
участь у формуваннi стовбурiв

В первинна клiтина будь якого ор-
ганiзму, з якої може утворитися
будь яка iнша

Г клiтини, якi формують скелет

3.92 Що у перекладi з давньогрецької означає слово «клон»?

А копiя
Б корiнь

В гiлка
Г прототип

3.93 У чому полягає клонування певної iстоти?

А у подовженнi тривалостi життя
iстоти

Б у створеннi органiзму з iденти-
чним генетичним матерiалом

В у розмноженнi органiзмiв, якi
штучно втратили цю можливiсть

Г у пришвидшеннi дорослiшання
iстоти

3.94 Чи можливо зараз клонувати людину?

А так, але проблема носить
морально-етичний та юридичний
характер

Б нi, технологiї клонування ще по-
требують розвитку

В нi, клонування, обмежене масою
новонародженого органiзму, поки
непридатне для клонування лю-
дини

Г так, це один з основних методiв
штучної вагiтностi, який пропо-
нується у клiнiках

3.95 Чи зустрiчається клонування у природi без участi людини?

А так, бiльшiсть примiтивних жи-
вих iстот розмножується клону-
ванням

Б так, випадковi клонування є
основним чинником еволюцiї сьо-
годнi

В нi, клонування на сьогоднiшнiй
день є лише теорiєю

Г нi, клонування було винайдено
людиною
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3.96 Чим репродуктивне клонування вiдрiзняється вiд терапевтичного?

А перше— цiлого органiзму, дру-
ге — його частини

Б розмноження є лише побiчним
ефектом для терапевтичного кло-
нування

В перше iснує лише теоретично,
друге було застосовано на пра-
ктицi

Г перше— вiдновлює органи, дру-
ге — лiкує органи

Д перше є застарiлiшим варiантом
другого

3.97 Скiльки рокiв прожила клонована вiвця Доллi?

А 6,5

Б 8

В 2,5

Г 5

3.98 У чому полягають глобальнi змiни клiмату, що вiдбуваються зараз на
Землi?

А суттєва та тривала змiна великої
кiлькостi факторiв в масштабах
всєї планети

Б глобальна змiна клiмату — лише
припущення, що на данний мо-
мент не має остаточних доказiв

В щорiчне пiдвищення температу-
ри, що призводить до танення
льдовикiв

Г руйнування озонового шару

3.99 Наразi популяцiї дикої природи у всьому свiтi

А стрiмко зростають

Б зростають

В зменшуються

Г залишаються сталими
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4 Геологiя

Ми знаємо про свiт навколо нас. Ми вмiємо заглядати за мiльйони свiтлових
рокiв у космiчну даль, ми можемо в прямому ефiрi дивитися, що вiдбувається
на iншому кiнцi планети, i, навiть, загадковi глибини океанiв для нас нехай i не
прочитана книга, але картина без особливих загадок. I лише наша власна пла-
нета залишається у багато чому недослiдженою. Ми не вмiємо дивитися глибоко
вниз. Ми знаємо про мантiю та ядро, але не можемо, i навряд у найближчому
майбутньому зможемо, до них дiстатися. Нам доступний для вивчення лише
крихiтний поверхневий шар Землi, але навiть вiн приховує бiльше скарбiв, нiж
людство може собi уявити.

Вiн зберiгає всю нашу iсторiю, з того часу, як з хмар космiчного пилу вини-
кла перша протоземля. Пробиваючись вглиб ми бачимо наше власне минуле, i
геологiя, фактично, є не лише джерелом свiтла, не лише рушiйною силою ав-
томобiлiв, але й машиною часу, здатною перемiстити людину у чарiвний свiт
минулого. З геологiчних пластiв виринають першi трилобiти, за ними пiднiма-
ються могутнi динозаври, iхтiозаври i протерозаври. З мертвих пiскiв безкраїх
пустель випливають давнi риби, а серед гiрських розломiв висовуються ще дав-
нiшi членистоногi. . .

Земля жива, моря приходять та йдуть, континенти з’єднуються i розходя-
ться, щоб знов колись зiйтися, з глибокої води пiднiмаються високi гори, щоб
потiм знову зануритися у безводнi впадини, а в глибинах кемберлiтових трубок
звичайне вугiлля перетворюється в чарiвний алмаз. . . Все це вивчає геологiя,
наука про минуле, здатна передбачати i створювати майбутнє. Наука про Зем-
лю у всiй її рiзноманiтностi, i вона настiльки ж багатогранна i рiзноманiтна, як
i увесь наш навколишнiй свiт, адже якщо задуматися – ми всi,кожна клiтина,
кожна молекула, кожен атом нашого тiла, був колись частиною Землi, розми-
тий морем або викинутий в атмосферу вулканом! Земля, Гея, породила життя,
i лише геологiя, наука про Землю, дозволяє по справжньому зрозумiти велич
цiєї загадкової планети!
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4.1 Яку назву має поверхня Землi?

А сфера
Б сфероїд

В елiпсоїд
Г геоїд

4.2 Якi є види земної кори— зовнiшньої твердої оболонки Землi?

А континентальна
Б морська

В океанiчна
Г острiвна

4.3 З яких частин складається ядро Землi?

А рiдкого внутрiшнього
Б твердого внутрiшнього

В рiдкого зовнiшнього
Г твердого зовнiшнього

4.4 Що таке астеносфера?

А шар зниженої в’язкостi верхньої
мантiї Землi, здатний до пла-
стичних деформацiй, розмiщений
нижче лiтосфери

Б шар зниженої в’язкостi верхньої
мантiї Землi, здатний до пла-
стичних деформацiй, розмiщений
над лiтосферою

В шар збiльшеної в’язкостi верх-
ньої мантiї Землi, здатний до пла-
стичних деформацiй, розмiщений
над лiтосферою

Г шар збiльшеної в’язкостi верх-
ньої мантiї Землi, здатний до пла-
стичних деформацiй, розмiщений
нижче лiтосфери

4.5 Яку назву має лiнiйно витягнута дiлянка земної кори, в межах якої iн-
тенсивно проявляються вертикальнi й горизонтальнi рухи, магматизм i сейсмi-
чнiсть?

А меридiан
Б геолiнiя

В дiагональ
Г геосинклiналь

4.6 До iснування магнiтного поля Землi призводить обертання та постiйна
конвекцiя

А рiдкої зовнiшньої частини ядра
Б астеносфери

В рiдкої внутрiшньої частини ядра
Г магми
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4.7 Що знаходиться мiж нижньою мантiєю та ядром, де виплавляється залiзо?

А пiдсилюючий шар D1

Б послаблюючий шар B1

В послаблюючий шар D2

Г пiдсилюючий шар B2

4.8 Яку назву має сейсмiчний хвилевiд, шар знижених швидкостей сейсмiчних
хвиль у верхнiй мантiї Землi?

А шар Гутенберга

Б шар Голiцина

В пояс Койпера

Г сейсмосфера

4.9 До чого не мають безпосереднього вiдношення мантiйнi процеси?

А поява гiдросфери

Б формування земної кори

В поява атмосфери

Г поява бiосфери

Д перемiщення лiтосферних плит

4.10 Якою моделлю Землi та планет земної групи користуються наразi?

А геодинамiчною

Б геолiтосферною

В геотектонiчною

Г геостатичною

4.11 Пояснення природних процесiв подiлялося на концепцiї

А нептунiзму та плутонiзму

Б уранiзму та нептунiзму

В нептунiзму та венеризму

Г уранiзму та марсизму

4.12 Хто був автором трактату «Принципи геологiї», що популяризував унi-
формiзм (Земля була сформована тими ж процесами, що вiдбуваються i зараз),
одним з засновникiв сучасної геологiї?

А Мiкель Ешольт

Б Георг Фюксель

В Чарльз Дарвiн

Г Чарльз Лаєлл
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4.13 Хто брав участь у навколосвiтнiй подорожi на експедицiйному суднi ко-
ролiвського флоту «Бiгль» 1831–1836 рр., займаючись дослiдженням геологiї та
створенням колекцiй з натуральної iсторiї?

А Чарльз Лаєлл

Б Джеймс Хаттон

В Iсаак Ньютон

Г Чарльз Дарвiн

4.14 Хто є автором трактату «Про гiрничу справу та металургiю в дванадцяти
книгах» XVI ст., що став основним посiбником протягом понад 2 столiть у всьому
свiтi?

А Авiаценна

Б Георгiус Агрiкола

В Аль Бiрунi

Г Мiрзо Улугбек

4.15 Хто з вчених вважається засновником геологiї, описавши формування
Землi пiд дiєю сил тяжiння та внутрiшнього тепла за законами фiзики й хiмiї?

А Едуард Зюсс

Б Чарльз Лайель

В Нiльс Стенсен

Г Джеймс Хаттон

4.16 Хто у XVII ст. сформулював базовi принципи стратиграфiї та тектонiки?

А Нiколас Стено

Б Жорж Кюв’є

В Джеймс Хаттон

Г Нiльс Стенсен

4.17 Хто з наведених вчених не має вiдношення до геологiї?

А Чарльз Дарвiн

Б Клавдiй Птолемей

В Георгiус Агрiкола

Г Теофраст Парацельс

Д Михайло Ломоносов

Е Арiстотель

4.18 Для новiтнього перiоду геологiї властиво застосовувати такi методи до-
слiдження

А глибоководне бурiння
Б аналiз залишкової намагнiченостi

порiд

В спостереження з космосу

Г видобування корисних копалин
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4.19 Перехiд до наукового етапу геологiї пов’язаний з появою методу визна-
чення вiку осадових гiрських порiд через викопнi рештки, що має назву

А делювiальний

Б бiостратиграфiчний

В спредингу

Г геосiнклiнальний

4.20 Який найбiльший часовий промiжок видiляють в геохронологiї?

А перiод

Б еон

В вiк

Г ера

4.21 Пiдроздiл геохронологiчної шкали, що вiдповiдає часовi утворення гiр-
ських порiд, якi складають групу

А вiк

Б перiод

В ера

Г еон

4.22 На якi найбiльшi часовi промiжки подiляються ери?

А перiод

Б епоха

В вiк

Г еон

4.23 Який часовий промiжок з видiлених в геохронологiї є найменшим з пере-
лiчених?

А вiк

Б перiод

В ера

Г еон

4.24 Як називається пiсляльодовикова епоха, що триває i досi?

А Голоцен

Б Антропоген

В Фанерозой

Г Плейстоцен

4.25 У який перiод з‘явилася Пангея?

А карбоновий

Б трiасовий

В ордовий

Г пермський
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4.26 У якiй ерi вiдбувся розпад Пангеї?

А Палеозой

Б Фанерозой

В Мезозой

Г Кайнозой

4.27 Установiть вiдповiднiсть мiж схематичним зображенням елементiв вну-
трiшньої будови Землi та їх назвами

5–10 км
150–200 км

3000 км

5000 км

6371 км

A

Б

B

Г

Д

Е
Лiтосфера

Астеносфера

Внутрiшня
частина
ядра

Зовнiшня
частина
ядра

Мантiя

Земна кора

1

2

3

4

5

6

4.28 Як називаються перiоди часу у геохронологiчнiй шкалi, за якi вiдклада-
лися геологiчнi яруси?

А вiки

Б ери

В епохи

Г геологiчнi доби

4.29 Згiдно з першою делювiальною теорiєю поява скам’янiлостей та останкiв
пояснювалася як слiд вiд

А iснування Атлантиди

Б життя iнших цивiлiзацiй на Землi

В бiблейського Всесвiтнього потопу

Г впливу позаземних цивiлiзацiй
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4.30 Що з наведеного не є принципами геологiї?

А суперпозицiя (у непорушених по-
рiд вищi є молодшими)

Б первинна горизонтальнiсть (осад
залягає горизонтально)

В сiчнi взаємини (визначення вiдно-
сного вiку)

Г актуалiзм (геологiчнi сили зав-
жди працюють однаково)

Д непослiдовнiсть (в один перiод
можуть жити рiзнi органiзми)

Е неперервнiсть (матерiал рiвно-
мiрно заповнює доступний об’єм)

4.31 Що з наведеного не є предметом геологiї?

А органiзми, що населяють земну
кору

Б закономiрностi утворення й по-
ширення корисних копалин

В речовинний склад земної кори

Г рухи та iсторiя розвитку земної
кори

Д процеси, що вiдбуваються в зем-
нiй корi та на її поверхнi

4.32 Розвиток сейсмiчної томографiї пiдтвердив теорiю

А ерозiї

Б контракцiї

В кратерiв пiдняття

Г тектонiчних лiтосферних плит

4.33 Продукти вивiтрювання гiрських порiд, що не переносяться агентом ви-
вiтрювання, а залишаються на мiсцi утворення i зберiгають якостi материнської
породи, утворюючи так звану кору вивiтрювання, називаються

А елювiй

Б делювiй

В денудацiя

Г алювiй

4.34 Яку назву мають пружнi хвилi, що виникають у земнiй корi i мантiї Землi
внаслiдок землетрусiв, вибухiв i ударiв i поширюються в гiрських породах у
виглядi згасаючих коливань?

А радiохвилi

Б геологiчнi збурення

В сейсмiчнi

Г акустичнi



Геологiя 41 ≻

4.35 Що означає термiн «фосилiзацiя»?

А перетворення компонентiв бiо-
сфери у компоненти лiтосфери

Б процес перетворення пухких мi-
неральних осадiв у твердi гiрськi
породи

В процес перетворення решток ви-
мерлих тварин i рослин у скам’-
янiлостi шляхом замiщення орга-
нiчних речовин мiнеральними

Г процес витиснення води, яка пе-
ремiщається у вищi шари

4.36 Як називається геологiчне утворення (геотектонiчне явище), що виникає
над каналами та трiщинами у земнiй корi, якими на поверхню викидаються
лава, попiл, гарячi гази, водяна пара й уламки гiрських порiд?

А вулкан

Б трап

В iнтрузiя

Г гейзер

4.37 Що з наведеного не є корисною копалиною?

А вапняк

Б пiсок

В смола

Г гранiт
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