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Variant 1
1.
Read and translate the following text and put five types of questions to the
underlined fragment.
The Earth has several major parts that play a role in sustaining life. We are part of what
ecologists call the biosphere - the living and dead organisms found near the earth's surface.
Virtually all life on earth exists in a thin film of air, water and rock in a zone extending from
about 61 meters below the ocean surface to 6,000 meters above sea level. The living organisms
that make up the biosphere interact with one another, with energy from the sun, and with various
chemicals in the atmosphere, hydrosphere and lithosphere. This collection of organisms
interacting with one another and their nonliving environment is called the ecosphere. The goal of
ecology is to learn how the ecosphere works.
2. Answer the following questions.
1. What powerful scientific schools have been founded at the National Aviation University?
2. What does noosphere mean?
3. Why is the biosphere of the Earth radically transformed?
4. What does the biotic portion of each ecosystem include?
3.
Translate into Ukrainian/English
soil, fuel, pollution, harmful, nature reserve, recycling, purification, emissions, combustion,
industrial waste, fertilizer, foodstuff, prevention, deposit, forecasting, shortage, non-waste
technology
4.

Give the definitions to the following words: soil, fuel, pollution

5.
1.
2.
3.
4.
5.

Translate into English
Будинок був зруйнований два роки тому.
Я був здивований новинами, які він мені повідомив позавчора.
Чи зустрінуть його в аеропорту завтра?
Вчора було сонячно. Була хороша погода, щоб гуляти надворі.
Заборонено говорити із водієм автобуса під час руху

