
№1 ГРАФІТІ 

 

Нижче розміщені два листи. Вони надійшли з Інтернету та обидва 

вони про графіті. Графіті – це малюнки або написи на стінах або інших 

містах, що виконані без офіційного дозволу. Використайте листи для 

відповіді на запитання, що подані нижче. 

 

 

Я закипаю від злості, оскільки в четвертий раз стіну школи очищують 

та перефарбовують, щоб покінчити з графіті. Творчість – це чудово, але ж 

чому не знайти такі способи самовираження, які б не шкодили зайвий раз 

суспільству? 

Чому треба псувати репутацію молодого покоління, малюючи на стінах 

там, де заборонено? Адже художники-професіонали не вивішують свої 

полотна на вулицях, чи не так? Замість цього вони знаходять засоби 

здобувати славу на офіційних виставках. 

На мій погляд, будівлі, огорожа, паркові лавки само собою є витворами 

мистецтва. Та хіба не шкода псувати цю архітектуру розписом, не говорячи 

вже про те, що метод, який для цього використовується, руйнує озоновий 

шар. І я не можу зрозуміти, чому ці самозвані художники так зляться, коли їх 

так звані «художні полотна» прибирають геть з очей знову та знову. 

 

Хельга 

 

У людей різні смаки. Суспільство перенасичене інформацією та 

рекламою. Знаки торгових компаній, назви магазинів. Великі нав’язливі 

плакати на обох сторонах вулиць. Чи прийнятне це все? В основному, так. А 

чи прийнятні графіті? Деякі говорять так, деякі – ні. 

Хто сплачує за ці графіті? А хто в підсумку сплачує за рекламу? 

Правильно. Споживач. 

А чи запитали ті, хто становить рекламні щити, вашого дозволу? Ні. 

Тоді чи повинні це робити люди, які малюють на стінах? Чи не просто це 

варіант спілкування, наприклад, ваше власне ім’я, назва партії або великі 

твори мистецтв на вулиці? 

Тільки згадайте про смугастий та клітчастий одяг, що з’явився в 

магазинах кілька років тому? А про лижні костюми? Моделі та кольори були 

скопійовані з розмальованих бетонних стін. Досить кумедно, що ці моделі 

приймаються сьогодні в суспільстві, захоплюють, а графіті в тому ж стилі 

вважаються жахливими. 

Так, важкі часи настали для мистецтва. 

 

Софія 

 

Запитання 1. Мета кожного з листів: 

А. Пояснити, що таке графіті 



В. Висловити свою думку про графіті. 

С. Продемонструвати популярність графіті. 

D. Розповісти людям, що дуже багато засобів витрачається, щоб змити ці 

розписи. 

 

Запитання 2. Чому Софія посилається на рекламу? 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Запитання 3. Із яким із цих двох листів ви погоджуєтеся? Надайте 

своїми словами пояснення власної точки зору, при цьому 

використовуючи те, про що говориться в одному листі або в двох. 

 

__________________________________________________________________

_____ 

 

Запитання 4. Аналізуючи кожний лист, ми можемо обговорювати 

те, про що йдеться в листі (тобто його зміст). 

Ми можемо також обговорювати, як написаний лист (тобто його 

стиль). 

Незалежно від того, із яким листом ви погоджуєтеся, поясніть, хто 

з цих двох, на Вашу думку, написав листа краще? Обґрунтуйте свою 

відповідь, посилаючись на те, як написані обидва листи або один із них. 

 

__________________________________________________________________

_____ 

 

 

№2 Озеро Чад 

На рисунку 1 показано зміни рівня води в озері Чад у північно-

африканській частині пустелі Сахара. Озеро Чад повністю зникло  приблизно 

в 20 000 р. до нашої ери під час останнього Льодовикового періоду. 

Приблизно в 11 000 р. до нашої ери воно з'явилося знову. Сьогодні рівень 

води в цьому озері приблизно той самий, яким він був у 1 000 р. нашої ери.  



 

 

Рис. 1 

 

На діаграмі,  що представлена  на рисунку 2, показані наскельне 

мистецтво в Сахарі (стародавні малюнки або живопис, знайдені на стінах 

печер) і зміни у тваринному світі. 

 

Рис. 2 

Завдання 1. Яка глибина озера Чад на сьогоднішній день? 

А   Приблизно двох метрів. 

Б   Приблизно п'ятнадцяти метрів. 

В   Приблизно п'ятдесяти метрів. 

Г   Воно повністю зникло. 



Д   Інформація про це відсутня. 

Завдання 2. Який приблизно рік відповідає початковій точці графіка 

на 

рисунку 1?_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

Завдання 3. Чому автор обрав саме цей рік як початкову точку на 

графіку? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

Завдання 4. Рисунок 2 заснований на припущенні про те, що: 

А   тварини, зображені на наскельних малюнках, мешкали в районі 

озера Чад у той час, коли їх малювали. 

Б   художники, які малювали тварин, мали високу техніку малюнка. 

В   художники,  які малювали тварин, мали можливість подорожувати 

на далекі відстані. 

Г   не було спроби приручити тварин, зображених на наскельних 

малюнках. 

 

Завдання 5. Для відповіді на це питання вам потрібно об'єднати 

інформацію,  що представлена на рисунках 1 і 2. Зникнення носорога, 

гіпопотама та зубра з наскельних малюнків пустелі Сахара сталося: 

A    на початку самого останнього Льодовикового періоду. 

Б    у середині періоду, коли глибина озера Чад досягала найвищого 

рівня. 

В    після того, як рівень озера Чад знижувався протягом більше тисячі 

років. 

Г    на початку безперервного сухого періоду. 

№ 3  ПОДАРУНОК 

 

 

 

Скільки днів вона просиділа ось так, спостерігаючи, як холодна 

бура вода повільно приховувала під собою стрімкий берег річки. Вона 
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10 

 

погано пам’ятала, коли почався дощ, який прийшов з півдня в їх 

болотисті місця і тепер б’є по стінах її будинку. Потім вода почала 

повільно підніматися, зупинилася на якусь мить, і річка потекла назад. 

Поступово вода заповнила всі канави, рови і затопила низькі місця. 

Уночі, поки вона спала, річка поглинула дорогу і відрізала її від світу. 

Течія понесла човен, і тепер жінка залишилася в повній самоті в 

будинку, схожому на уламки, що були відкинуті річковим потоком до 

берега. Вода вже дійшла до смолених паль фундаменту. І все 

продовжувала прибувати. 

 

 

 

15 

 

 

 

Наскільки вона бачила, гирло річки перетворилося в море, яке 

заливало струменями дощу, а сама річка загубилася в його просторах. Її 

будинок був побудований таким чином, щоб можна було перечекати 

подібний повінь, якщо це будь-коли станеться, але тепер її дім був 

занадто старим. Скоріше за все частина дощок унизу згнила. Можливо, 

ланцюг, яким був прив’язаний її будинок до величезного дуба, порветься, 

і будинок попливе за течією, туди ж, куди поплив і її човен. 
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Ніхто не може прийти на допомогу. Вона може кричати, але це 

марно, ніхто її не почує. Усюди на річці люди намагалися врятувати те, 

що можна було врятувати, і рятувались самі. Чийсь будинок пропливав 

повз так тихо, що стало дуже сумно. Їй здалося, що вона знала, чий це 

будинок, хоча його було погано видно. Можливо господарям пощастило 

перебратися в безпечне місце. Пізніше, коли дощ і темрява посилилися, 

вона почула рев пантери у верхів’ї річки. 
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35 

Тепер будинок здавався живою істотою, яка тремтіла від холоду. Їй 

вдалося впіймати лампу, коли вона падала зі столу біля ліжка, та міцно 

затиснути її ногами. Видаючи скрипи і стогони, будинок з’їхав з глини і 

поплив, розгойдуючись, як поплавок, повертаючись і підкоряючись течії 

річки. Вона вхопилася за край ліжка. Похитуючись з боку на бік, будинок 

відплив, наскільки йому дозволив ланцюг. Після цього був удар, 

жалібний скрип балок і тиша. Повільно будинок поплив назад повз місця, 

де завжди стояв. У неї перехопило подих, вона довго сиділа нерухомо, 

відчуваючи, як будинок розгойдується. Темрява зійшла крізь пелену 

дощу, і вона заснула, тримаючись за ліжко і поклавши голову на руки. 
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Уночі її розбудив чийсь крик, він був такий тужливий, що вона 

опинилася на ногах раніше, ніж прокинулася. У темряві вона спіткнулася 

об ліжко. Крик доносився з річки. Вона чула, як щось велике рухається, 

видаючи жахливі стогнучі звуки. Це міг бути інший будинок. Потім щось 

вдарилося об її будинок і прослизнуло по всій його довжині. Це було 

дерево. Вона почула, як воно пропливло повз, і залишилися тільки звуки 

дощу і шум річки. Згорнувшись калачиком, вона вже майже заснула, 

коли раптом пролунав інший крик. Так близько, немов в її кімнаті. 

Зазираючи в темряву рукою намацала на ліжку холодне дуло гвинтівки. 

Вона поклала її на коліна. «Хто там?» – закричала вона. 
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У відповідь ще раз пролунав крик, на цей раз менш пронизливий, 

але втомлений. Щось було на ганку, вона чула, як воно рухалося там. 

Рипіли мостини, і вона змогла почути, як падали якісь предмети. Потім 

вона почула, як хтось дряпає стіну, ніби намагається проникнути 

всередину. Тепер вона знала, хто це був. Велика кішка, яка сплигнула з 

дерева, що пропливало повз неї. Її в якості подарунка принесло течією. 
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Мимоволі вона провела рукою по горлу, що стискалося від жаху. 

Гвинтівка лежала у неї на колінах. Вона ніколи в житті не бачила 

пантери. Їй розповідали про них, і здалеку вона чула їх сумуючі крики. 

Кішка знову скребла по стіні, стукала у вікно поряд з дверима. Поки вона 

зможе захистити вікно і утримати кішку за стіною, вона буде в безпеці. 

Зовні тварина перестала шкребти кігтями по іржавій сітці. Час від часу 

пантера скавчала й гарчала. 
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Коли світ проник нарешті крізь дощ, вона все ще сиділа на ліжку, 

замерзла і не рухалась. Її рукам, які звиклі гребти, було боляче. Її руки 

судорожно стискали гвинтівку. Вона не дозволяла собі рухатися, 

боячись, що будь-який звук може спровокувати кішку. Застигнувши на 

ліжку, вона розгойдувалася разом з будинком. А дощ все йшов і йшов, і 

здавалося, що він ніколи не скінчиться. Крізь сірий світанок вона нарешті 

змогла побачити рябу від дощу воду і далеко неясні обриси верхівок 

затонулих дерев. Кішка не рухалася. Можливо, тварина пішла. 

Відклавши рушницю, вона зісковзнула з ліжка і беззвучно підійшла до 

вікна. Кішка була все ще там. Вона лежала на краю ганку і дивилася на 

дуб, до якого був прив’язаний будинок, ніби оцінюючи можливість 

перестрибнути на нього. Пантера не здалася їй такою вже страшною, 

коли вона побачила її. Шерсть кішки злиплася, від голоду боки 

провалилися і стирчали, вона била хвостом із боку в бік. Буде легко зараз 

застрелити кішку. Вона стала рухатися назад, щоб взяти рушницю, коли 

пантера повернулася. Без жодного попередження або руху м’язів, не 

припадаючи до землі, пантера стрибнула на вікно, розбивши скло. Вона 

впала на спину, закричала і схопила рушницю, а потім вистрілила у 

вікно. Тепер вона вже не могла бачити пантеру, але відчувала, що 

промахнулася. Тварина почала рухатися. Вона могла бачити її голову і 

спину, коли вона проходила повз вікна. 
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Тремтячи, вона повернулася до ліжка і лягла. Шум річки та дощу, 

що заспокоював, холод, який всюди проникав змусили її забути про ціль. 

Вона спостерігала за вікном і тримала рушницю напоготові. Почекавши 

трохи, вона пішла подивитися. Пантера заснула, її голова лежала на 

лапах, як у звичайної домашньої кішки. Перший раз із тих пір, як почався 

дощ, їй захотілося плакати, пожаліти себе, людей, все, що постраждало 

від повені. Ковзаючи вниз по ліжку, вона накинула на плечі ковдру. Їй 

слід було б вибратися звідси, поки вона ще могла, коли ще існували 

дороги або поки не забрало її човен. Розгойдуючись разом з будинком, 

вона відчула сильний біль у шлунку, який нагадував їй, що вона давно не 

їла. Як і пантера, вона була дуже голодною. Пробравшись у кухню, вона 
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розвела вогонь з декількох полін, що залишилися. Якщо паводок 

триватиме, їй доведеться пустити на розпалювання стілець або може бути 

навіть стіл. Узявши залишки копченого окосту, що висів на гаку, вона 

відрізала товсті шматки м’яса і поклала їх на сковорідку. Запах 

смаженого м’яса викликав у неї запаморочення. У неї ще було старе 

печиво, що залишилося з того дня, коли вона готувала в останній раз, і 

вона могла приготувати собі каву, так як води навколо вистачало. 
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Під час приготування їжі вона майже забула про пантеру, поки та 

жалібно не завила. Кішка теж була голодною. «Дай мені поїсти, – сказала 

вона, звертаючись до тварини. – Потім я подбаю про тебе». І вона 

розсміялася. Коли вона вішала залишки окосту назад на гак, пантера так 

загарчала, що руки її затремтіли. 
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Поївши, вона повернулася до ліжка і взяла гвинтівку. Вода підняла 

будинок так високо, що він вже не стикався з скелею, коли річка 

розгойдувала його. Їжа зігріла її. Вона могла б позбутися кішки, поки ще 

світло. Вона повільно підповзла до вікна. Тварина все ще була там. 

Нявкаючи, вона знову почала рухатися по ганку. Вона дивилася на неї 

деякий час, не відчуваючи ніякого страху. Потім, не усвідомлюючи того, 

що робить, вона відклала в сторону рушницю і, обійшовши ліжко, 

попрямувала до кухні. Позаду неї рухалася неспокійна пантера. Вона 

взяла все, що залишилося від окосту і, повернувшись до вікна, кинула 

його крізь розбите скло. По інший бік вікна вона почула голодний рев, і 

щось схоже на здивування передалося їй від пантери. Вражена 

зробленим, вона повернулася до ліжка. Вона чула, як пантера рве м’ясо. 

Будинок продовжував розгойдуватися. 

 

 

 

 

120 

 

 

 

Коли вона прокинулася, вона відразу ж зрозуміла, що все 

змінилося. Дощ скінчився. По рухах будинку вона зрозуміла, що він вже 

не розгойдується на воді. Відкривши двері, вона побачила крізь розірвану 

сітку зовсім інший світ. Будинок стояв на своєму старому місці на кручі. 

Внизу вирувала вода, але вона вже не покривала землю між дубом і 

будинком. Пантера пішла. Стрибнувши з ганку на дуб, вона залишила на 

багнистій землі незрозумілі сліди, які вже починали зникати. На ґанку 

валялася обгризена до білизни кістка, що залишилася від окосту. 

 

Використайте текст «Подарунок», щоб дати відповіді 

на такі запитання. 

(Зверніть увагу на цифри, які подані зліва від тексту. Вони позначають 

номери рядків і допоможуть вам знайти ту частину тексту, про яку 

йдеться у запитанні.) 
 

Запитання 1 

У чому полягає суть цього тексту? 

Прочитайте розмову між двома людьми, які ознайомилися з 

оповіданням «Подарунок»: 

 



 
 

Наведіть факти з тексту, якими учасники розмови доводять свою 

думку. 

Перший учасник дослідження 
____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________ 

Другий учасник дослідження 
_____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

 

Запитання 2 

Ситуація, у якій перебувала жінка на початку оповідання? 

А. Вона не їла кілька днів і дуже ослабла, щоб покинути будинок. 

В. Вона захищала себе від дикої тварини. 

С. Її будинок з усіх боків був оточений водою. 

D. Річка, що розлилася, забрала її дім. 
 

 

 

Запитання 3 

Ось деякі приклади того, як автор описує пантеру на початку історії: 

- «... її розбудив чийсь крик, він був такий тужливий ...» (рядок 36) 

- «У відповідь ще раз пролунав крик, на цей раз менш пронизливий, 

але втомлений» (рядки 46-47). 



- «... здалеку вона чула їх (пантер) сумуючі крики» (рядок 54) 

 

Розглядаючи все, що сталося в оповіданні, поясніть, чому автор 

обирає саме такі описи, щоб зобразити пантеру? 

 

Запитання 4 

«Видаючи скрипи і стогони, будинок з’їхав…» (рядок 28) 

Що сталося з будинком у цій частині історії? 

A. Він розвалився. 

B. Він поплив. 

C. Він врізався в дуб. 

D. Він занурився на дно річки. 

 

Запитання 5 

Базуючись на змісті тексту, поясніть, чому жінка нагодувала пантеру? 

Запитання 6 

Коли жінка каже: «Потім я подбаю про тебе» – вона передбачає, 

що… 

A. … кішка не чіпатиме її. 

B. … налякає кішку. 

C. … застрелить кішку. 

D. … нагодує кішку. 

 

Запитання 7 

 

Як ви гадаєте, чи підходить останнє речення оповідання «Подарунок», 

щоб його закінчити? 

Обґрунтуйте свою відповідь, показавши своє розуміння того, як 

останнє речення може пояснити суть усього оповідання. 

 

№4 ТЕЛЕКОМ’ЮТІНГ 
 

Таким буде майбутній світ 

Лише уявіть, як було б чудово використовувати «телеком’ютінг»
1
: не 

виходячи з дому переноситися на роботу по електронних каналах і 

виконувати всі свої обов’язки за допомогою комп’ютера або телефону. 

Більше не довелося б штовхатися у вщент наповненому автобусі або 

поїзді, витрачати нескінченні години на дорогу з роботи і на роботу. 

Ви могли б працювати, де вам заманеться. Тільки уявіть собі, які це 

відкриває можливості! 

Марія 
 



Світ – на грані катастрофи 

Скорочення часу на поїздку до роботи і назад та зменшення 

енергетичних витрат – безсумнівно хороша думка. 

Але така мета повинна бути досягнута за рахунок поліпшення 

громадського транспорту або за рахунок того, щоб робочі місця були 

наближені до місць проживання людей. 

Смілива думка про те, що телеком’ютінг стане частиною способу 

життя для кожного, призведе до того, що люди будуть все більш роз’єднані. 

Невже ми дійсно хочемо зовсім загубити почуття приналежності до людської 

спільноти? 

Роман 

 

1«Телеком’ютінг» – термін, який був введений Джеком Нільсом на початку 

1970-х років для опису ситуації, у якій працівники виконують свою роботу за 

допомогою комп’ютера, розташованого не в центральному офісі, а, 

наприклад, удома, і передають дані або документи в центральний офіс за 

допомогою засобів телефонного зв’язку. 

 

Використовуйте текст «Телеком’ютінг», щоб дати відповіді 

на наступні запитання. 

 

Запитання 1 

Як співвідносяться один з одним тексти «Таким буде майбутній 

світ» і «Світ – на грані катастрофи»? 

А. У цих текстах використані різні аргументи для того, щоб дійти до 

одного й того ж самого спільного висновку. 

В. Вищезазначені тексти написані в одному стилі, але присвячені 

зовсім різним темам. 

С. Ці тексти висловлюють одну й ту саму загальну точку зору, але 

доходять до різних висновків. 

D. Тексти висловлюють протилежні погляди на одну й ту ж саму 

тему. 

 

Запитання 2 

Який вид роботи буде важкий для виконання в умовах телеком’ютінга? 

Наведіть один приклад. Обґрунтуйте свою відповідь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

№5 БЕЗПЕКА МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ 
 

Невже мобільні телефони небезпечні? 
 

 Так Ні 

 1. Радіохвилі, що 

випромінюються мо-

більними телефонами, 

можуть шкодити 

здоров’ю, нагріваючи 

тканини тіла. 

Радіохвилі не мають 

достатню потужність, щоб 

нагрівати тканини до 

небезпечних меж. 

 2. Магнітні поля, що 

створюються мо-

більними телефонами, 

можуть впливати на 

клітинні процеси. 

Ці магнітні поля 

неймовірно слабкі, а тому 

ймовірність їх впливу на 

клітинні процеси незначна. 

 3. Люди, які довго 

розмовляють по 

мобільному телефону, 

іноді скаржаться на 

втому, головний біль і 

втрату концентрації. 

Такі ефекти ніколи не 

спостерігалися в 

лабораторних умовах і 

можуть бути результатом 

дії інших чинників 

сучасного способу життя. 

 4. У користувачів 

мобільних телефонів у 

2,5 рази зростає ризик 

ракових новоутворень у 

найближчій до вуха 

області мозку. 

Дослідники визнають, що 

зв’язок підвищення цього 

показника з 

використанням мобільних 

телефонів не доведений. 

 5. Міжнародне агенство 

ракових досліджень 

виявило зв’язок між 

дитячою 

захворюваністю раком і 

близькістю ліній 

електропередач. Як і 

мобільні телефони, лінії 

електропередач 

небезпечні своїм 

випромінюванням. 

Випромінювання ліній 

електропередач – це інший 

вид випромінювання, що 

має набагато більш високу 

енергію, ніж та, що 

походить від мобільних 

телефонів. 

 6. Хвилі радіочастот, 

схожих із тими, що 

використовуються в 

мобільних телефонах, 

змінили генний набір у 

черв’яків-нематод. 

Черв’яки не люди, і немає 

ніякої гарантії, що клітини 

нашого мозку будуть 

реагувати таким самим 

чином. 

 

До відома 

Суперечливі 

повідомлення про 

те, що мобільні 

телефони 

становлять 

небезпеку для 

здоров’я, 

з’явилися 

наприкінці 1990-х 

років. 

До відома 

Величезні 

кошти 

вкладаються у 

наукові роботи 

по вивченню 

впливу 

мобільних 

телефонів на 

здоров’я людей. 



 

Якщо ви користуєтеся мобільним телефоном 

 

 Радимо: Не радимо: 

 Говорити коротко, 

не затягувати 

телефонні 

розмови. 

Не користуйтеся 

телефоном, якщо 

сигнал поганий. У 

цьому разі телефону 

потрібно більше 

потужності для 

зв’язку з базою, а це 

означає, що 

випромінювання 

сильніше. 

 Носити телефон 

подалі від тіла, 

коли він 

включений. 

Не купуйте мобільний 

телефон із високим 

коефіцієнтом 

поглинання (SAR)
1
. У 

такого телефону 

вищий рівень 

випромінювання. 

 Купувати телефон, 

що розрахований 

на тривалу роботу 

без зарядного 

пристрою. 

Не купуйте захисні 

приладдя, які не 

пройшли незалежну 

експертизу. 

 

 

1
SAR (коефіцієнт поглинання) указує на те, скільки енергії 

електромагнітного випромінювання поглинається тканинами тіла під час 

використання телефону. 

 

 

Текст, наведений вище, було взято з Інтернету. Використайте його для 

відповіді на такі запитання. 

 

Запитання 1 

До відома 

 

Кількість користувачів 

мобільних телефонів 

настільки величезна, що 

навіть незначний 

шкідливий вплив цієї 

техніки на здоров’я людей 

може мати великий 

суспільний резонанс. 

До відома 

 

У звіті британських 

дослідників, що був 

опублікований в 2000 році 

йде мова про те, що ні 

одна з відомих проблем зі 

здоров’ям не пов’язана з 

мобільними телефонами. 

Однак дослідники радять 

усім, і особливо молодим 

користувачам, проявляти 

обережність, поки не 

будуть проведені 

додаткові дослідження. 

Те ж радять і в звіті 200  

року. 



Яке призначення розділів «До відома»? 

А. Описати небезпеки, пов’язані з використанням мобільних 

телефонів. 

В. Підкреслити, що суперечки навколо безпеки мобільних телефонів 

тривають. 

С. Описати заходи, які варто взяти до уваги користувачам мобільних 

телефонів. 

D. Підкреслити, що жодна з відомих проблем зі здоров’ям не 

пов’язана з мобільними телефонами. 

 

Запитання 2 

«Важко довести, що одне явище безумовно є причиною іншого». 

Який зв’язок цього уривка інформації з пунктом 4 в колонках 

«Так» і «Ні» таблиці «Невже мобільні телефони небезпечні?» 

А. Він підтримує твердження «Так». 

В. Він доводить правоту твердження «Так». 

С. Він підтримує твердження «Ні». 

D. Він показує, що твердження «Ні» є неправильним. 

 

Запитання 3 

Вдумайтеся в пункт 3 із колонки «Ні» першої таблиці. Який міг би 

бути в даній ситуації один з цих «інших чинників»? 

Обґрунтуйте свою відповідь. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Запитання 4 

Прочитайте таблицю, що називається «Якщо ви користуєтеся 

мобільним телефоном...» 

Що намагається донести ця таблиця? 

А. Використання мобільних телефонів не становить небезпеку. 

B. Доведено ризик використання мобільних телефонів. 

C. Є такий ризик чи ні, а обережність не завадить. 

D. Є такий ризик чи ні, а користуватися мобільним телефоном не слід, 

поки ми не впевнені в небезпеці. 

E. Інструкції у колонці «Радимо» адресовані тим, хто всерйоз 

побоюється, а колонка «Не радимо» адресована всім іншим. 

 

№ 6 НАУКОВА ЗБРОЯ ПОЛІЦІЇ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На місці злочину 
слідчі підбирали 
кожен клаптик, що 
можна було б 
вважати свідченням: 
нитки, волосся, 
відбитки, 
недопалки... Кілька 
волосин, знайдених 
на піджаку вбитого, 
були руді. І вони 
були підозріло 
схожими на волосся 
підозрюваного. 
Якщо можна було б 
довести, що ці 
волосся належать 
йому, то це могло 
стати свідченням 
того, що він 
насправді 
зустрічався зі своєю 
жертвою. 

Кожна людина 
неповторна 

Фахівці взялися за 
роботу. Вони 
ретельно вивчили 
клітини, що були 
взяті біля коріння 
волосся, і клітини 
крові 
підозрюваного. В 
ядрі кожної клітини 
нашого організму є 
ДНК. Що це таке? 
ДНК виглядає як 
намисто, що 
зроблено з двох 
скручених ниток 
перлів. Уявімо, що 
перлини мають 
чотири різні 
кольори і тисячі 
кольорових перлин 
(що складають ген) 
нанизані в 
особливому 
порядку. І такий 
порядок 
зберігається у всіх 

клітинах тіла кожної 
людини: він 
однаковий і в 
коренях волосся, і у 
великому пальці 
ноги, і в печінці, і в 
шлунку, і в крові. У 
різних людей різний 
порядок 
розташування 
перлин. 
Ураховуючи 
кількість перлин, 
імовірність того, що 
порядок нанизаних 
перлин буде 
однаковий у різних 
людей, мізерно 
мала. Таке може 
статися тільки в 
близнюків. Таким 
чином, ДНК слугує 
свого роду 
генетичним 
посвідченням особи. 
Отже, генетики 
можуть порівняти 
генетичне 
посвідчення особи 
підозрюваного 
(береться проба 
крові) із зразком 
ДНК, що вони взяли 
з рудого волосся. 
Якщо ці генетичні 
посвідчення 
однакові, стане 
ясно, що насправді 
підозрюваний 
зустрічав-таки 
жертву, із якою, як 
він запевняв, не був 
знайомий. 
 
 

Лише мала 
частина доказу 

Усе частіше і 
частіше у випадку 
злочинів, 
пов’язаних зі 
зґвалтуванням, 
вбивством, 
крадіжками, поліції 
доводиться 
проводити 
генетичний аналіз. 
Навіщо? Для того, 
щоб спробувати 
знайти свідчення 
контакту двох 
людей, двох 
предметів або 
предмета і людини. 
Перевірка такого 
контакту часто 
виявляється 
корисним для 
розслідування, але 
не завжди 
забезпечує доказ 
злочину. Це всього 
лише мала частина 
доказу, одна серед 
багатьох інших. 

 
Анне Версаль 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Сталося вбивство, 

але підозрюваний 

стверджує, 

перетиналися, 

ніколи навіть 

пальцем не чіпав 

його... Поліція і 

суддя впевнені, 

що він говорить 

неправду. Але як 

довести? 

Ми складаємося з 

мільярдів клітин 

 

Кожна жива істота 

на Землі 

складається з 

Генетичне 

посвідчення? 

ДНК складається з 

набору генів, кожен 

із яких складається 

з тисяч «перлин». 

Зібрані разом, усі ці 

гени утворюють 

генетичне 

посвідчення 

особистості 

людини. 

Як розпізнати 

генетичне 

посвідчення особи? 
Генетик бере кілька 
живих клітин із 
коренів волосся, 
знайденого на 
жертві, або із слини, 
що залишилася на 
недопалку сигарети. 
Він поміщає це в 
речовину, що 
знищує всі ДНК в 
клітинах. Та ж 
операція 
виконується з 
клітинами, що були 
отримані з крові 
підозрюваного. 
Потім ДНК 
спеціально 
готується для 
аналізу. Після цього 
ДНК поміщають в 
спеціальну 
речовину – гель, і 
через гель 
пропускається 
електричний струм. 
Через кілька годин 
видно смужки, що 
нагадують штрих-
код (на зразок тих, 
що ми бачимо на 
деяких коробках із 
продуктами), і цей 
код видно при 
спеціальному 
освітленні. Штрих-
код ДНК 
підозрюваного 
потім порівнюється 
з таким самим 
кодом, отриманим 
після маніпуляцій з 
волоссям, знятим з 
жертви. 



 

 

 
 

Використайте статтю з журналу, наведену вище, 

для відповідей на запитання 

 

Запитання 1 

Автор використовує приклад намиста з перлин для пояснення 

структури ДНК. Як варіюється це саме намисто в різних людей? 

А. Вони варіюються по довжині. 

В. Порядок перлин розрізняється. 

С. Кількість намистин різне. 

D. Колір перлин різний. 

 

Запитання 2 

Яка мета тексту із заголовком «Як розпізнати генетичне посвідчення 

особи?» 

Пояснити, 

А. що таке ДНК. 

В. що таке штрих-код. 

С. як проводиться аналіз клітин для одержання зразка ДНК. 

D. як можна довести, що підозрюваний винен у злочині. 

 

Запитання 3 

Яка головна мета автора? 

А. Застерегти. 

В. Розважити. 

С. Інформувати. 

D. Переконати. 

 

Запитання 4 



Наприкінці вступного тексту (першого затіненого) ставиться 

запитання: «Але як довести»? 

В оповіданні слідчі намагаються знайти відповідь на це запитання за 

допомогою 

А. допиту свідків. 

В. проведення генетичних аналізів. 

С. ретельного допиту підозрюваного. 

D. вторинного перегляду результатів слідства. 

№ 7 ПОВІТРЯНА КУЛЯ 

 

 

 



Використайте текст «Повітряна куля», щоб дати відповіді 

на такі запитання. 
 

Запитання 1 

У чому полягає суть цього тексту? 

А. Сінганія наражався на небезпеку під час польоту на кулі. 

В. Сінганія встановив новий світовий рекорд. 

С. Сінганія пролетів як над морем, так і над сушею. 

D. Повітряна куля Сінганіі була величезною. 
 

Запитання 2 

Віджайпат Сінганія використовував технічні розробки, пов’язані з 

двома іншими видами транспорту. Із якими саме? 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 
 

Запитання 3 

З якою метою на малюнку в цьому тексті зображений реактивний 

«Боїнг»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Запитання 4 

Для чого на малюнку зображені дві повітряні кулі? 

 
 

А. Щоб порівняти розмір кулі Сінганія до і після того, як її надули. 

В. Щоб порівняти розмір кулі Сінганія з розміром інших теплових 

повітряних куль. 

С. Щоб показати, що куля Сінганія виглядає маленькою із землі. 

D. Щоб показати, що куля Сінганія ледь не зіткнулася з іншою кулею. 

 

 

№ 8 СКУПИЙ 

Байка Езопа 



 

Скупий продав усе, що мав, і купив зливок золота. Його він закопав 

у землю, виривши яму поряд зі старою стіною. Кожний день він ходив дивитися на 

нього. 

Один із його працівників помітив, що скупий часто навідується в одне те 

саме місце, і вирішив вистежити його. Дуже скоро працівник розгадав таємницю 

захованого скарбу, почав копати, натрапив на золото і вкрав його. 

Прийшовши наступного разу, скупий виявив, що яма порожня, почав рвати 

на собі волосся, голосно скаржитися і голосити. Сусід, побачивши його горе і 

дізнавшись причину, сказав: «Прошу тебе, не сумуй так сильно, а піди візьми 

камінь, поклади його в яму і уяви, що твоє золото, як і раніше знаходиться там. Він 

цілком згодиться для цього, тому що, коли там було золото, ти його не мав, адже не 

було від нього ні найменшої користі». 

 

Використовуйте текст байки «Скупий», щоб дати відповіді 

на такі запитання. 
 

Запитання 1 

Прочитайте подані нижче речення та пронумеруйте їх за послідовністю 

подій у тексті. 

А. Скупий вирішив перетворити всі свої гроші в зливок золота. 

В. Один чоловік вкрав золото скупого. 

С. Скупий вирив яму і сховав у неї свій скарб. 

D. Сусід порадив скупому замінити золото каменем. 

 

Запитання 2 

Яким чином скупий отримав зливок золота? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Запитання 3 

Ось частина розмови між двома людьми, які прочитали байку 

«Скупий». 

 

 

Сусід був 

підступний. Він 

міг би порадити 

замінити золото 

чимсь кращим, 

ніж камінь. 

Ні, не міг. 

Саме камінь 

був 

важливий 

для цієї 

історії. 

1-ий учасник 

розмови 

2-ий учасник 

розмови 



 

Що міг би сказати 2-ий учасник розмови на користь своєї думки? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

№ 9 ЯК ВИ ЧИСТИТЕ ЗУБИ 

Чи стають ваші зуби чистішими та чистішими від того, що ви чистите їх 

все довше і ретельніше? 

Британські дослідники стверджують, що немає. Зазнавши на практиці 

безліч різних способів чищення зубів, вони, врешті-решт, визначили, що 

найкращий результат дає двохвилинна чистка звичайною щіткою без зайвих 

зусиль. Якщо сильно налягати на щітку, можна пошкодити емаль і ясна, так і не 

звільнивши зуби від залишків їжі та зубного нальоту. 

Бенте Хансен, фахівець із чищення зубів, каже, що розумно тримати зубну 

щітку так, як ви тримаєте олівець. «Почніть в одному кутку і пройдіться щіткою 

по всьому ряду зубів, – радить вона. – Не забутьте почистити і свій язик! На 

ньому може знаходитися безліч бактерій, що викликають неприємний запах із 

рота». 

 

«Як ви чистите зуби» – це стаття з норвезького журналу. 

Використовуйте текст, наведений вище, щоб дати відповіді на такі 

запитання. 

 

Запитання 1 

Про що стаття, яка наведена вище? 

А. Як найкраще чистити зуби. 

В. Якою щіткою найкраще користуватися. 

С. Як важливо мати хороші зуби. 

D. Як чистять зуби різні люди. 

 

Запитання 2 

Що рекомендують британські дослідники? 

А. Чистити зуби якомога частіше. 

В. Не намагатися чистити язик. 



С. Не чистити зуби із зайвим зусиллям. 

D. Чистити язик частіше, ніж зуби. 

 

Запитання 3 

Навіщо потрібно чистити язик, як радить Бенте Хансен? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Запитання 4 

Чому в тексті згадується олівець? 

А. Щоб було зрозуміло, як тримати зубну щітку. 

В. Тому що починати треба в одному кутку, і щіткою, і олівцем. 

С. Щоб показати, що чистити зуби можна різними способами. 

D. Тому що до чищення зубів треба ставитися так само серйозно, як до 

письма. 

 

 

 


