Тест ::: 2_сем_ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, ЕРГОТЕРАПІЯ
(Залік)
Розробники:

Тема :: Порядок слів
1.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
50
PROFESSORS
EDUCATIONAL
BY
WAS
CONDUCTED
PROCESS
Відповідність: 5 ; 3 ; 6 ; 4 ; 7 ; 2 ; 1 ;

2.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
IN
1993
ORGANIZED
BIOLOGY
WAS
FACULTY
OF
THE
Відповідність: 8 ; 3 ; 4 ; 5 ; 1 ; 6 ; 2 ; 7 ;

3.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
ORGANISMS
LIVING
WHO
STUDIES
A SCIENTIST
BIOLOGIST
IS
A
Відповідність: 6 ; 4 ; 2 ; 7 ; 3 ; 8 ; 1 ; 5 ;

4.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
THEIR
ENVIRONMENTS
PLANTS
AND
STUDY

BOTANISTS
Відповідність: 1 ; 3 ; 2 ; 6 ; 4 ; 5 ;
5.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
FIGHT
INFECTIONS
MECHANISMS
THAT
STUDIES
IMMUNOLOGIST
Відповідність: 2 ; 4 ; 3 ; 6 ; 1 ; 5 ;

6.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
STUDY
GROUP
THEY
THE
ANIMAL
IDENTIFIED
BY
ARE
USUALLY
ZOOLOGISTS
Відповідність: 9 ; 10 ; 4 ; 7 ; 5 ; 2 ; 3 ; 8 ; 6 ; 1 ;

7.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
THE
ENVIRONMENT
FROM
ENERGY
IN
CAN
TAKE
CREATURES
LIVING
Відповідність: 1 ; 7 ; 3 ; 4 ; 2 ; 5 ; 6 ; 8 ; 9 ;

8.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
REPAIR
THEMSELVES
ABILITY
TO
HAVE
THE

ORGANISMS
LIVING
Відповідність: 4 ; 1 ; 5 ; 2 ; 7 ; 6 ; 3 ; 8 ;
9.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
THE
ENVIRONMENT
TO
RESPOND
LIFE
CAN
Відповідність: 4 ; 2 ; 5 ; 6 ; 3 ; 1 ;

10.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
REVERSIBLE
SOMATIC
CHANGES
ARE
Відповідність: 3 ; 1 ; 2 ; 4 ;

11.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
CHROMOSOMES
ON
LOCATED
GENES
ARE
Відповідність: 2 ; 5 ; 4 ; 3 ; 1 ;

12.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
LIFE
OF
BASIC
UNIT
IS
THE
CELL
Відповідність: 7 ; 5 ; 6 ; 1 ; 3 ; 2 ; 4 ;

13.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
FISSION
BINARY
REPRODUCE
BY
CELLS
PROKARYOTIC

MOST
Відповідність: 4 ; 5 ; 2 ; 1 ; 6 ; 7 ; 3 ;
14.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
HABITATS
EXTREME
IN
CAN
LIVE
PROKARYOTES
Відповідність: 2 ; 6 ; 4 ; 5 ; 1 ; 3 ;

15.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
CALLED
MITOSIS
A PROCESS
REPRODUCE
THROUGH
EUKARYOTES
Відповідність: 6 ; 5 ; 2 ; 3 ; 4 ; 1 ;

16.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
TISSUES
FORM
SIMILAR
OF
CELLS
GROUPS
Відповідність: 3 ; 5 ; 4 ; 1 ; 2 ; 6 ;

17.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
BARRIER
SELECTIVE
A
IS
CELL
MEMBRANE
THE
Відповідність: 6 ; 2 ; 4 ; 7 ; 5 ; 3 ; 1 ;

18.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
TO
A YEAR
DAYS
A FEW

FROM
LIVE
CAN
CELLS
Відповідність: 3 ; 2 ; 8 ; 4 ; 6 ; 1 ; 7 ; 5 ;
19.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
PLANTS
ARE
BY
STUDIED
BOTANISTS
Відповідність: 4 ; 5 ; 3; 1 ; 2 ;

20.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
ENERGY
THINGS
REQUIRE
LIVING
Відповідність: 4 ; 2 ; 1 ; 3 ;

21.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
ON
CHROMOSOMES
ARE
LOCATED
GENES
Відповідність: 3 ; 1 ; 5 ; 2 ; 4 ;

22.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
OF
DNA
GENES
CONSIST
Відповідність: 3 ; 2 ; 1 ; 4 ;

23.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
DISCIPLINE
BROAD
A
IS
BIOLOGY
Відповідність: 4 ; 2 ; 1 ; 5 ; 3 ;

24.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
REBUILD

THE ABILITY
TO
HAVE
LIVING
ORGANISMS
Відповідність: 3 ; 5 ; 6 ; 4 ; 1 ; 2 ;
25.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
NUCLEUS
HAVE
NO
TRUE
PROKARYOTES
Відповідність: 2 ; 3 ; 1 ; 5 ; 4 ;

26.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
MATERIAL
CONTAIN
GENETIC
CELLS
Відповідність: 4 ; 1 ; 3 ; 2 ;

27.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
AUTOSOMES
OF
22
PAIRS
CONTAIN
HUMAN
CELLS
Відповідність: 3 ; 1 ; 2 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ;

28.

Встановіть відповідність між цифрою та словом, яка відповідає правильному порядку слів у реченні
FOR
A YEAR
CAN
LIVE
PANCREATIC
CELLS
Відповідність: 5 ; 1 ; 2 ; 4 ; 3 ; 6 ;

Тема :: Часова форма
29.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
A BIOLOGIST STUDIES LIVING ORGANISMS, OFTEN IN THE CONTEXT OF THEIR ENVIRONMENT.
Past Indefinite
Present Continuous
Present Indefinite
Past Continuous

30.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
PHYSIOLOGISTS STUDY LIFE FUNCTIONS OF PLANTS AND ANIMALS.
Past Indefinite
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite

31.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
MICROBIOLOGISTS INVESTIGATE THE GROWTH AND CHARACTERISTICS OF MICROSCOPIC ORGANISMS.
Present Continuous
Past Indefinite
Past Continuous
Present Indefinite

32.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
GRADUATES OF THE BIOLOGICAL FACULTY ARE WORKING AT LABORATORIES, SCHOOLS, RESEARCH INSTITUTES.
Present Indefinite
Past Indefinite
Past Continuous
Present Continuous

33.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
L IVING CREATURES TAKE IN ENERGY FROM THE ENVIRONMENT.
Present Continuous
Past Indefinite
Past Continuous
Present Indefinite

34.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
LIFE COMES ONLY FROM OTHER LIVING CREATURES.
Present Continuous
Past Continuous
Past Indefinite
Present Indefinite

35.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
SOMATIC CHANGES OCCUR AS A RESULT OF PROLONGED CHANGES IN THE ENVIRONMENT.

Past Continuous
Past Indefinite
Present Continuous
Present Indefinite
36.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
YESTERDAY SARAH WAS VERY BUSY.
Present Continuous
Present Perfect
Past Indefinite
Present Indefinite

37.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
MEN ARE PLAYING CARDS IN THE STREET.
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Past Indefinite

38.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
TOM IS DRINKING SOME JUICE NOW.
Present Perfect
Present Indefinite
Past Indefinite
Present Continuous

39.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
WE SAW MANY TOURIST ATTRACTIONS IN EGYPT TWO YEARS AGO.
Past Continuous
Present Continuous
Past Indefinite
Present Indefinite

40.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
ALL STUDENTS ARE STUDYING FOR AN EXAM.
Present Perfect
Present Indefinite
Past Indefinite
Present Continuous

41.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
THE BOY USUALLY WAKES UP AT 7 O’CLOCK.
Present Continuous
Past Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

42.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
THEY WERE TO PARIS LAST MONTH.
Present Continuous
Present Perfect
Past Indefinite
Present Indefinite

43.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
SOME MINUTES AGO MY WATCH STOPPED.
Present Perfect
Present Continuous
Past Indefinite
Present Indefinite

44.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
WE HAVEN’T TAKEN OUR EXAMINATION YET.
Present Perfect
Present Indefinite
Present Continuous
Past Indefinite

45.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
LUCY HAD A PROBLEM WITH HER KEYS LAST MORNING.
Past Simple
Present Perfect
Present Continuous
Present Indefinite

46.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
HIS PARENTS ARE BUILDING A HOUSE.
Present Perfect
Present Indefinite
Past Simple
Present Continuous

47.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
I UNDERSTAND YOUR POINT OF VIEW.
Present Continuous
Past Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

48.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
SHE HASN’T SEEN HER SISTER LATELY.
Past Indefinite
Present Indefinite

Present Perfect
Present Continuous
49.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
GEORGE IS DRINKING SOME COFFEE NOW.
Past Continuous
Past Indefinite
Present Indefinite
Present Continuous

50.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
MY NEIGHBOUR PLAYS GOLF EVERY WEEKEND.
Present Continuous
Past Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

51.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
THEY ARE VISITING THEIR PARENTS TODAY.
Present Indefinite
Present Perfect
Past Indefinite
Present Continuous

52.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
WE LIVE IN LONDON.
Present Continuous
Past Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

53.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
HE WANTS TO RENT A LUXURY CAR.
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

54.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
MY MOTHER ASKED ME TO CALL HER LAST NIGHT.
Present Continuous
Past Indefinite
Past Continuous
Present Indefinite

55.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
TOM IS DRINKING SOME JUICE BECAUSE HE IS THIRSTY.

Present Indefinite
Past Continuous
Past Indefinite
Present Continuous
56.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
THE CONCERT FINISHES AT 12.
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

57.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
MOTHER LIKES TO READ TO HER KIDS.
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

58.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
JOHN AND HIS SISTER ARE PLAYING TENNIS NOW.
Present Perfect
Past Indefinite
Present Indefinite
Present Continuous

59.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
RIGHT NOW I AM WATCHING A MOVIE.
Past Continuous
Past Indefinite
Present Indefinite
Present Continuous

60.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
TIFFANY AND MARK TRAVEL TO SPAIN EVERY YEAR.
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

61.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
JONAS SINGS IN THE BAND ON SATURDAY
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

62.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
HE LOOKS AFTER SICK PEOPLE.
Past Continuous
Present Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

63.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
JOHNATAN RIDES RACEHORSES ON SUNDAYS.
Present Continuous
Past Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

64.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
YOU DRANK TOO MUCH COFFEE LAST MORNING.
Present Continuous
Past Continuous
Past Indefinite
Present Indefinite

65.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
LOOK! THOMAS IS BRINGING HIS LITTLE SISTER TO CLASS.
Present Indefinite
Present Perfect
Past Indefinite
Present Continuous

66.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
NEARLY A MILLION TOURISTS VISIT THE ISLAND EVERY YEAR.
Present Continuous
Past Continuous
Present Indefinite
Past Indefinite

67.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
I HAVE HAD DINNER ALREADY.
Present Indefinite
Present Perfect
Past Indefinite
Present Continuous

68.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
MY BROTHER GRADUATED FROM SCHOOL THREE YEARS AGO.
Present Continuous
Past Continuous

Present Indefinite
Past Indefinite
69.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
HE HAS WORKED THERE SINCE MAY.
Present Perfect
Past Indefinite
Present Indefinite
Present Continuous

70.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
SHE HAS ALREADY WATERED THE FLOWERS.
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Past Indefinite

71.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
HE FORGOT TO CALL HIS PARENTS LAST WEEK.
Present Perfect
Past Indefinite
Present Indefinite
Present Continuous

72.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
THE TEACHER HAS JUST EXPLAINED THE RULE.
Present Perfect
Past Indefinite
Present Indefinite
Present Continuous

73.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
I HAVE READ THIS BOOK BEFORE.
Present Indefinite
Present Perfect
Past Indefinite
Present Continuous

74.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
LAST YEAR THEY WENT TO BRAZIL.
Present Indefinite
Present Perfect
Present Continuous
Past Indefinite

75.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
I TOOK MANY PHOTOS WITH MY CAMERA LAST WEEKEND.

Present Perfect
Present Indefinite
Present Continuous
Past Indefinite
76.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
THEY WERE NOT READY TO SEE HIM AT YESTERDAY PARTY.
Present Perfect
Present Indefinite
Past Indefinite
Present Continuous

77.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
HE HAS WORKED THERE SINCE MAY.
Present Indefinite
Present Perfect
Past Indefinite
Present Continuous

78.

Оберіть часову форму підкресленого дієслова:
WE HAVE NEVER BEEN TO PARIS.
Present Perfect
Present Indefinite
Present Continuous
Past Indefinite

Тема :: Дефініції
79.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
deals with the basic unit of life – the cell.
deals with genes and DNA.
develop mathematical modeling and computational simulation techniques.
is the study of the biological, chemical, geological, and physical characteristics of oceans and the ocean floor.
is a scientist who studies living organisms, often in the context of their environment.
Відповідність: OCEANOGRAPHY ; BIOLOGICAL SCIENTIST ;

80.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
studies energy and its transformations.
an illness which affects a person, animal, or plant.
study plants and their environments.
studies the chemical composition of living things.
often specializes in functions such as growth, reproduction, photosynthesis, respiration, or movement, or in the
physiology of a certain area or system of the organism.
Відповідність: PHYSIOLOGIST ; BIOCHEMIST ;

81.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
studies energy and its transformations.
is the study of different characteristics of oceans and the ocean floor.
study the chemical composition of living things.
studies plants and their environments.
usually is identified by the animal group he studies.
Відповідність: BOTANIST ; ZOOLOGIST ;

82.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
is the study of the biological, chemical, geological, and physical characteristics of oceans and the ocean floor.
study the chemical composition of living things.
studies energy and its transformations.
develops mathematical modeling and computational simulation techniques.
study how physics, such as electrical and mechanical energy and related phenomena, relates to living cells and
organisms.
Відповідність: BIOPHYSICISTS ; COMPUTATIONAL BIOLOGIST ;

83.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
study the chemical composition of living things.
is the study of different characteristics of oceans and the ocean floor.
develops mathematical modeling and computational simulation techniques.
uses biotechnology to advance knowledge of cell reproduction and human disease.
examines the effects of population size, pollutants, rainfall, temperature, and altitude
Відповідність: ECOLOGIST ; MICROBIOLOGIST ;

84.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
studies energy and its transformations.

a metabolic process in which complex molecules are broken down into simple ones with the release of energy.
an internal organization of an organism.
is maintenance of a higher rate of anabolism than catabolism.
is a transformation of energy by converting chemicals and energy into cellular components and decomposing
organic matter.
Відповідність: GROWTH OF AN ORGANISM ; METABOLISM ;
85.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
an internal organization of an organism.
studies any genetic change in a population that is inherited over several generations.
deals with the basic unit of life – the cell.
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
is the ability to produce new individual organisms, either asexually from a single parent organism, or sexually from
two parent organisms.
Відповідність: REPRODUCTION ; GENOTYPIC ADAPTATION ;

86.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
studies energy and its transformations.
studies any genetic change in a population that is inherited over several generations.
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
deals with genes and DNA.
deals with the basic unit of life – the cell.
Відповідність: GENE THEORY ; CELL THEORY ;

87.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
deals with genes and DNA.
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
is maintenance of a higher rate of anabolism than catabolism.
an internal organization of an organism.
studies any genetic change in a population that is inherited over several generations.
Відповідність: EVOLUTION ; HOMEOSTASIS ;

88.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
deals with the basic unit of life – the cell.
an internal organization of an organism.
a metabolic process in which complex molecules are broken down into simple ones with the release of energy.
studies energy and its transformations.
Відповідність: THERMODYNAMICS ; CATABOLISM ;

89.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment.
is an one-celled organism which is the most primitive and ancient known form of life.
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvic acid.
is a single-celled or multicellular organism whose cells contain a distinct membrane-bound nucleus.

Відповідність: GLYCOLISIS ; EUKARYOTIC CELL ;
90.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment.
is the process of cell division in eukaryotes.
is a multicellular organism whose cells contain a distinct membrane-bound nucleus.
are prokaryotes that have no cell nucleus or any other membrane-bound organelles in their cells.
is an one-celled organism which is the most primitive and ancient known form of life.
Відповідність: PROKARYOTIC CELL ; ARCHAEA ;

91.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
is the process of cell division in eukaryotes.
is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment.
is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvic acid.
is a structural and functional unit, such as a mitochondrion, in a cell or unicellular organism.
an extremely long macromolecule that is the main component of chromosomes.
Відповідність: ORGANELLE ; DNA ;

92.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
an internal organization of an organism.
deals with the basic unit of life – the cell.
is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvic acid.
is the special process of cell division in sexually reproducing organisms that results in the formation of gametes.
is the process of cell division in eukaryotes.
Відповідність: MITOSIS ; MEIOSIS ;

93.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
is a structural and functional unit, such as a mitochondrion, in a cell or unicellular organism.
is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvic acid.
is the process of cell division in eukaryotes.
is a biological membrane that separates the interior of all cells from the outside environment.
is a natural process of self-destruction in certain cells that are genetically programmed to have a limited lifespan
or are damaged.
Відповідність: THE CELL MEMBRANE ; APOPTOSIS ;

94.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
one of the two spaces in the top of your heart that push blood into the ventricles.
a chemical or food that provides what is needed for plants or animals to live and grow.
is the process of cell division in eukaryotes
an illness which affects a person, animal, or plant.
the thin pieces of flesh that form the nerves or muscles in your body.
Відповідність: DISEASE ; TISSUE ;

95.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to divide into smaller parts.
is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvic acid.
the material forming animal or plant cells.

to have the same character or appearance as your parents
a chemical or food that provides what is needed for plants or animals to live and grow.
Відповідність: NUTRIENT ; FIBER ;
96.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
the material forming animal or plant cells.
a chemical or food that provides what is needed for plants or animals to live and grow.
to produce or cause something
one of the two spaces in the top of your heart that push blood into the ventricles.
a chemical substance produced by your body that influences its growth, development, and condition.
Відповідність: HORMONE ; ATRIUM ;

97.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
the material forming animal or plant cells.
a long, slender projection of a nerve cell.
a type of cell that makes up the nervous system and sends messages to other parts of the body or the brain.
a chemical substance produced by your body that influences its growth, development, and condition.
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
Відповідність: AXON ; NEURON ;

98.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
a vein in your body.
the largest artery that takes blood away from your heart.
to grow or change into something bigger, stronger, or more advanced, or to make someone or something do this.
a long, slender projection of a nerve cell.
the material forming animal or plant cells.
Відповідність: VESSEL ; AORTA ;

99.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to try to find out the truth about or the cause of something such as accident, or scientific problem.
to find out the facts about something.
to grow or change into something bigger, stronger, or more advanced, or to make someone or something do this.
to reproduce by means of binary fission.
to divide into smaller parts.
Відповідність: TO DETERMINE ; TO INVESTIGATE ;

100.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to try using various ideas, methods to find out how good or effective they are.
to change something into a different form of thing.
to find out the facts about something.
to reproduce by means of binary fission.
to divide into smaller parts.
Відповідність: TO CONVERT ; TO EXPERIMENT ;

101.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to do something as a reaction to something that has been said or done.

to change something to make it suitable for a different purpose
to make something strong and successful again.
to produce or cause something.
to find out the facts about something.
Відповідність: TO ADAPT ; TO RESPOND ;
102.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to take air into your lungs and send it out again.
to make something continue in the same way or at the same standard as before.
to change something into a different form of thing.
to produce or cause something.
to increase in amount, size, number, or strength.
Відповідність: TO BREATHE ; TO MAINTAIN ;

103.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to develop and change gradually over a long period of time.
to be real or alive.
to increase in amount, size, number, or strength.
to take air into your lungs and send it out again.
to produce or cause something.
Відповідність: TO EVOLVE ; TO EXIST ;

104.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to have the same character or appearance as your parents.
to make something strong and successful again.
to find out the facts about something.
to make something continue in the same way or at the same standard as before.
to do something as a reaction to something that has been said or done.
Відповідність: TO REBUILD ; TO INHERIT ;

105.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to increase in amount, size, number, or strength.
to grow or change into something bigger, stronger, or more advanced.
to make something continue in the same way or at the same standard as before.
to take air into your lungs and send it out again.
to produce or cause something.
Відповідність: TO DEVELOP ; TO GROW ;

106.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to divide into smaller parts.
to give something to someone or make it available to them, because they need it or want it.
to grow or change into something bigger, stronger, or more advanced.
to make something strong and successful again.
to have the same character or appearance as your parents.
Відповідність: TO DECOMPOSE ; TO PROVIDE ;

107.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to divide or split into different parts.
to become very successful or very strong and healthy
to change something into a different form of thing.
to find out the facts about something.
to grow or change into something bigger, stronger, or more advanced.
Відповідність: TO THRIVE ; TO SEPARATE ;

108.

Встановіть відповідність між дефініцією та словом:
to produce or cause something
to limit or control the size, amount, or range of something.
to grow or change into something bigger, stronger, or more advanced.
to have the same character or appearance as your parents.
to make something strong and successful again.
Відповідність: TO GENERATE ; TO RESTRICT ;

Тема :: Доповнення речення
109.

Оберіть правильне доповнення речення
ASTROCYTES …
are sensitive to various types of stimuli.
are found throughout the central nervous system.
supply hormones.
conduct and transmit signals.

110.

Оберіть правильне доповнення речення
SCHWANN CELLS …
conduct and transmit signals.
are found throughout the central nervous system.
are sensitive to various types of stimuli.
are found in the peripheral nervous system.

111.

Оберіть правильне доповнення речення
CARDIAC MUSCLE IS IMPORTANT FOR …
effective blood-flow through the heart.
effective movement of tissues of facial expression.
effective storage of energy.
effective supply of hormones.

112.

Оберіть правильне доповнення речення
EACH SMOOTH MUSCLE FIBER …
is described as Y-shaped.
is striated.
has a single centrally located nucleus.
is long and approximately cylindrical in shape.

113.

Оберіть правильне доповнення речення
SMOOTH MUSCLE …
is striated.
is described as Y-shaped.
is long and approximately cylindrical in shape.
contributes to moving fluids through the body.

114.

Оберіть правильне доповнення речення
NERVOUS TISSUE CONSISTS OF TWO MAIN TYPES OF CELLS: …
nerve cells and neuroglia.
eukaryotic and prokaryotic.
cell body and nerve processes.
axons and dendrites.

115.

Оберіть правильне доповнення речення
NEURONS …

are not numerous.
transmit electrical nerve impulses thereby moving information around the body.
are not sensitive to stimuli.
live in clean and tidy areas.
116.

Оберіть правильне доповнення речення
A CELL MEMBRANE SERVES AS …
the free way between two cells.
the process of cell division.
a surrounding of the bacteria cell.
a barrier between the outside world and the cell's internal chemistry.

117.

Оберіть правильне доповнення речення
CONNECTIVE TISSUE IS FOUND EVERYWHERE IN THE BODY EXCEPT …
bones.
the heart.
the central nervous system.
the peripheral nervous system.

118.

Оберіть правильне доповнення речення
CARTILAGE, BLOOD AND BONE ARE …
specialized forms of epithelial tissue.
specialized forms of connective tissue.
specialized forms of nervous tissue.
specialized forms of muscular tissue.

119.

Оберіть правильне доповнення речення
THE MAJOR COMPONENTS OF CHROMOSOMES ARE …
fibers and neurons.
different types of cells.
DNA and proteins.
astrocytes.

120.

Оберіть правильне доповнення речення
A CELL'S INABILITY TO UNDERGO APOPTOSIS …
is regular and normal.
can result in the development of cancer.
results in the evolution of an organism.
is essential to keep internal organization and sustain life.

121.

Оберіть правильне доповнення речення
THE VAST MAJORITY OF BACTERIA CAN BE FOUND …
within digestive tract.
within the mitochondria.
within the cell membrane.
within the Golgi Complex.

122.

Оберіть правильне доповнення речення
IN PROKARYOTES, MOST CELLULAR RESPIRATION REACTIONS …
take place within the mitochondria.
take place within digestive tract.
take place in the nucleus.
occur in the cytoplasm or within the cell membrane.

123.

Оберіть правильне доповнення речення
PROKARYOTIC SINGLE-CELLED ORGANISMS …
are the most complex forms of life on earth.
are not numerous.
were the earliest and most primitive forms of life on earth.
live in clean and tidy areas.

124.

Оберіть правильне доповнення речення
THE CITRIC ACID CYCLE OCCURS ONLY …
when carbon dioxide is present.
through meiosis.
when oxygen is present but it doesn't use oxygen directly.
as a response to changes in the environment.

125.

Оберіть правильне доповнення речення
IN EUKARYOTES, MOST CELLULAR RESPIRATION REACTIONS …
take place within the mitochondria.
occur in the cytoplasm.
take place within digestive tract.
take place in the nucleus.

126.

Оберіть правильне доповнення речення
EUKARYOTIC CELLS ARE CALLED SO BECAUSE …
they have no true nucleus.
they have only one organelle.
they have no DNA.
they have a true nucleus.

127.

Оберіть правильне доповнення речення
DNA IN A PROKARYOTIC CELL …
is essential to keep internal organization and sustain life.
is not separated from the rest of the cell.
is important for reproduction of living things.
is separated from the rest of the cell .

128.

Оберіть правильне доповнення речення
EUKARYOTIC AND PROKARYOTIC ORGANISMS GET THE ENERGY THEY NEED …
through cellular respiration.
through apoptosis.

through meiosis.
through homeostasis.
129.

Оберіть правильне доповнення речення
GLYCOLYSIS ALLOWS CELLS TO MAKE SMALL AMOUNTS OF ATP …
in the presence of oxygen.
without oxygen.
only when carbon dioxide is present.
within the digestive tract.

130.

Оберіть правильне доповнення речення
HOMEOSTASIS …
is essential for evolution.
is caused by genetic mutation and occurs in higher organisms.
is important for reproduction of living things.
is essential to keep internal organization and sustain life.

131.

Оберіть правильне доповнення речення
CELL BIOLOGY …
would not have been possible without the invention of light bulbs.
would have been possible even without the invention of the microscope.
would not have been possible without the invention of the microscope.
would not have been possible without the invention of camara.

132.

Оберіть правильне доповнення речення
CELL THEORY…
states that all living organisms are composed of cells.
studies cells in prison.
studies the conditions of prison cells.
states that there are many cells in prison.

133.

Оберіть правильне доповнення речення
GENE THEORY …
states that traits are not inherited but acquired.
states that there are no genes.
states that traits are inherited through gene transmission.
states that genotypic changes don’t exist.

134.

Оберіть правильне доповнення речення
EVOLUTION IS …
any change in the form or shape of an organism.
any genetic change in a population that is inherited over several generations.
a change over time.
a change such as weight loss or gain.

135.

Оберіть правильне доповнення речення
SOMATIC CHANGES OCCUR …

as a response to changes in the environment.
in the genetic makeup of the organism.
as a result of prolonged changes in the environment.
somewhere in the world.
136.

Оберіть правильне доповнення речення
GENOTYPIC CHANGES TAKE PLACE …
and are reversible.
within the genetic makeup of the organism .
as a response to changes in the environment.
in the environment.

137.

Оберіть правильне доповнення речення
A LIVING ORGANISM MUST BE ABLE …
to cry.
burning fuel.
to respond appropriately to stimuli.
taking time.

138.

Оберіть правильне доповнення речення
REVERSIBLE CHANGES OCCUR …
as a result of prolonged changes in the environment.
in the genetic makeup of the organism.
in space.
as a response to changes in the environment.

139.

Оберіть правильне доповнення речення
ECOLOGISTS MAY …
only clean the environment.
work at the kindergarten.
collect, study, and report data on the quality of air, food, soil, and water.
have their own forests.

140.

Оберіть правильне доповнення речення
LIVING CREATURES CAN …
live without energy.
take in energy from the environment.
open different locks.
rain.

141.

Оберіть правильне доповнення речення
LIVING ORGANISMS HAVE THE ABILITY …
to study.
to report data.
to use computers.
to rebuild and repair themselves when injured.

142.

Оберіть правильне доповнення речення
LIMNOLOGISTS STUDY …
the relationships between plants.
fresh water organisms.
salt water organisms.
the chemical composition of living things.

143.

Оберіть правильне доповнення речення
THE MAIN FOCUS OF COMPUTATIONAL BIOLOGY LIES ON …
providing the equipment for laboratories.
providing biologists with computers.
developing mathematical modeling and computational simulation techniques.
programming biological computer games.

144.

Оберіть правильне доповнення речення
MOST BIOLOGICAL SCIENTISTS SPECIALIZE IN THE STUDY …
of all types of organisms at the same time.
of cell division.
of germs.
of a certain type of organism or in a specific activity.

145.

Оберіть правильне доповнення речення
BIOCHEMISTS STUDY …
the chemical composition of living things.
fresh water organisms.
the relationships between organisms.
cell reproduction and human diseases.

146.

Оберіть правильне доповнення речення
HISTORY OF THE UNIVERSITY DATES BACK TO 1940 …
when the educational process was founded.
when the students began to study.
when Lutsk State Teachers’ Institute was founded.
when many professors came to Lutsk.

147.

Оберіть правильне доповнення речення
IN 1951 THE UNIVERSITY HAD ONLY TWO FACULTIES: …
historical and philological and mathematical.
philosophical and mathematical.
philological and philosophical .
historical and philosophical .

148.

Оберіть правильне доповнення речення
NATURAL SCIENCES AND GEOGRAPHY FACULTY, WHICH TRAINED TEACHERS OF BIOLOGY AND GEOGRAPHY …
began its work in September 1940.
began its work in September 1946.

began its work in September 1975.
began its work in September 1951.
149.

Оберіть правильне доповнення речення
GRADUATES OF THE BIOLOGICAL FACULTY CAN WORK AT …
shops and markets.
laboratories, schools, research institutes.
kindergartens and nursery schools.
retail supermarkets.

Тема :: Помилка
150.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE HEART PUMP (1) BLOOD AROUND (2) THE BODY THROUGH (3) THE ARTERIES (4).
1
2
3
4

151.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE KIDNEYS (1) SEPARATES (2) WASTE (3) LIQUID FROM THE BLOOD (4).
1
2
3
4

152.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE WOMB IS (1) THE PART OF A MAN’S (2) BODY WHERE A BABY GROWS (3) AND DEVELOPS (4).
1
2
3
4

153.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE BLADDER (1) ARE (2) A BAG WHICH COLLECTS (3) URINE BEFORE IT IS DESPOSED (4) OUT OF THE BODY.
1
2
3
4

154.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE AVERAGE HEART (1) BEATS (2) MORE THAN (3) 100 000 TIMES BY (4) A DAY.
1
2
3
4

155.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE LIVER HELP (1) TO CLEAN (2) THE BLOOD (3) AND PRODUCES (4) BILE.
1
2
3
4

156.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE AIR WE BREATHE (1) IN PASS (2) THROUGH (3) THE WINDPIPE AND INTO (4) THE LUNGS.

1
2
3
4
157.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
SHE HAVE (1) GOT A TEMPERATURE (2) AND SHE‘S COWERED (3) IN A LITTLE RED SPOTS (4).
1
2
3
4

158.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
YOU HAS (1) A DRY COUGH (2) SO TAKE (3) COUGH MIXTURE (4).
1
2
3
4

159.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE DOCTOR GIVE (1) ME (2) AN (3) INJECTION YESTERDAY (4).
1
2
3
4

160.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THEY WAS (1) SUFFERING (2) FROM (3) SHOCK (4).
1
2
3
4

161.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE TREATMENT WILL (1) LASTS (2) FOR (3) A MONTH (4).
1
2
3
4

162.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
I INJURING (1) MY KNEE (2) SKIING (3) A FEW MONTH AGO (4).
1
2
3
4

163.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
MY FRIEND GO (1) TO THE GYM (2) TWICE (3) A WEEK AND PLAYS (4) TENNIS.
1
2
3
4

164.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
I PLAYED (1) SPORT AT LEAST (2) ONCE (3) A WEEK (4).
1
2
3
4

165.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
STUDENTS ARE CARRY (1) THE (2) EXPERIMENTS (3) NOW (4).
1
2
3
4

166.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
AQUATIC BIOLOGISTS (1) STUDY PLANTS (2) AND ANIMALS LIVING (3) IN AIR (4).
1
2
3
4

167.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
EUKARYOTIC (1) AND PROKARYOTIC CELLS (2) ARE THE FOUR (3) MAIN TYPES OF CELLS (4).
1
2
3
4

168.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
ORGANELLES (1) HAS (2) A WIDE RANGE (3) OF RESPONSIBILITIES WITHIN (4) A CELL.
1
2
3
4

169.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THERE IS (1) THREE BASIC (2) TYPES (3) OF ADAPTATION THAT CAN OCCUR (4) IN HIGHER ORGANISMS.
1
2

3
4
170.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
LOOK! THEY ARE (1) WRITE (2) THEIR REPORTS (3) IN BIOLOGY (4).
1
2
3
4

171.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
ORGANISMS (1) HAVE (2) A (3) ENORMOUSLY COMPLEX ORGANIZATION (4).
1
2
3
4

172.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
LIFE TO CAN (1) ONLY COME FROM (2) OTHER (3) LIVING CREATURES (4).
1
2
3
4

173.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
MUSCLE TISUE (1) IS (2) A SOFT (3) TISSUE THAT COMPOSES (4) MUSCLES IN ANIMAL AND HUMAN BODIES.
1
2
3
4

174.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE ORGANS OF BREATHING ARE (1): THE NOSE, THE MOUTH (2), THE EYES (3) AND THE LUNGS (4).
1
2
3
4

175.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
I HAVE (1) LITTLE (2) TIME; I MUST TO (3) HURRY (4).
1
2
3
4

176.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
SHE UNDERSTANDS (1) THE RULES (2) WELL, DON’T (3) SHE (4)?

1
2
3
4
177.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
IT (1) IS NOT NECESSARY (2) TO EXERCISE EVERY (3) DAY, ISN’T (4) IT?
1
2
3
4

178.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
THE FOOT (1) CONSISTS OF A HEEL (2), A SOLE, AN INSTEP (3), AND FINGERS (4).
1
2
3
4

179.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
GRADUATES OF THE BIOLOGICAL (1) FACULTY CAN TO WORK (2) AT LABORATORIES (2), SCHOOLS (4) AND RESEARCH
INSTITUTES.
1
2
3
4

180.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
ZOOLOGISTS USUALLY (1) ARE IDENTIFY (2) BY THE ANIMAL (3) GROUP THEY STUDY (4).
1
2
3
4

181.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
BIOPHYSICISTS STUDY (1) WHY (2) PHYSICS RELATES (3) TO LIVING CELLS (4) AND ORGANISMS.
1
2
3
4

182.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
REVERSIBLE (1) CHANGES OCCURS (2) AS A RESPONSE (3) TO CHANGES IN THE ENVIRONMENT (4).
1
2
3
4

183.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
VIRUSES ARE CONSIDERED NON-LIVING (1), BECAUSE THEY DO (2) FIT MANY OF CRITERIA (3) OF LIVING CREATURES
(4).
1
2
3
4

184.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
GENOTYPIC (1) CHANGES TAKE PLACES (2) WITHIN THE GENETIC (3) MAKEUP OF THE ORGANISM (4).
1
2
3
4

185.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
CELLS PROVIDES (1) STRUCTURE, STABILITY (2), ENERGY AND A MEANS OF REPRODUCTION (3) FOR (4) AN
ORGANISM.
1
2
3
4

186.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
PROKARYOTES CAN (1) TO LIVE (2) AND THRIVE (3) IN VARIOUS EXTREME HABITATS (4).
1
2
3
4

187.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
MOST PROKARYOTIC CELLS REPRODUCED (1) BY A PROCESS (2) CALLED BINARY (3) FISSION (4).
1
2
3
4

188.

Оберіть номер, якому відповідає лексична або граматична помилка в одному з підкреслених фрагментів речення:
A NEURON CONSISTS (1) IN (2) THE CELL BODY (3) AND NERVE PROCESSES (4).
1
2
3
4

Тема :: Групи слів
189.

Оберіть слова, які належать до групи
BOTANY
heat
field
tattoo
evolution
plants
color
environment
fishing
classification

190.

Оберіть слова, які належать до групи
AQUATIC BIOLOGY
water
marine
oceanography
button
bath
hood
micro-organism
limnologists
apron

191.

Оберіть слова, які належать до групи
MICROBIOLOGY
mascara
instead
investigate
fire
algal
fungi
virology
net
molecular level

192.

Оберіть слова, які належать до групи
BIOLOGICAL SCIENCE
drive
living organisms
specialize

environment
specific activity
admire
waiting
to study
wish
193.

Оберіть слова, які належать до групи
PHISIOLOGY
life functions
animals
website
cellular level
cotton
growth
cream
respiration
pretend

194.

Оберіть слова, які належать до групи
ZOOLOGISTS
wild life
animals
intend
solve
behavior
key
swam
ornithologists
insects

195.

Оберіть слова, які належать до групи
OUR UNIVERSITY
decree
real
lost
to apply
department
easy
beat
branch
graduate

196.

Оберіть слова, які належать до групи

WHAT IS LIFE?
machine
bee
virus
win
living things
offer
respond
reproduce
growth
197.

Оберіть слова, які належать до групи
BASIC PRINCIPLES OF BIOLOGY
job
homeostasis
thermodynamics
last
cell theory
check
evolution
broad
gene theory

198.

Оберіть слова, які належать до групи
THE CELL
unit of life
before
basic
multicellular
fundamental
to provide
after
runner
evening

199.

Оберіть слова, які належать до групи
DNA
snore
genetic
nucleic acid
home
gender
boat

chromosomes
molecule
follow
200.

Оберіть слова, які належать до групи
PROFESSION OF BIOLOGIST
put
faculty
to apply
agree
pity
research
post-graduate
microbiology
take

201.

Оберіть слова, які належать до групи
MY FUTURE PROFESSION
rest
last
specialization
biochemist
now
department
to graduate
check
aquatic biology

202.

Оберіть слова, які належать до групи
I STUDY BIOLOGY
botany
home
animals
stress
across
research
branch
scientific
visit

203.

Оберіть слова, які належать до групи
BIOLOGY
agree
runner

offer
living cells
evolution
mammals
put
plants
environment
204.

Оберіть слова, які належать до групи
ORGANELLES
Golgi complex
field
ribosomes
endoplasmic reticulum
pity
nucleus
smile
mitochondria
cartoon

205.

Оберіть слова, які належать до групи
PROKARYOTIC CELL
broad
mix
ribosomes
cell membrane
cold
cell wall
nucleoid
cytoskeleton
gold

206.

Оберіть слова, які належать до групи
EUKARIOTIC CELL
cytoplasm
take
cell membrane
stress
nucleus
cytoskeleton
Golgi complex
job
keep

207.

Оберіть слова, які належать до групи
GLYCOLYSIS
stone
six carbon sugar
oxygen
ATP
glucose
live
split
bull
cross

208.

Оберіть слова, які належать до групи
MITOSIS
eukaryotes
keep
reproduce
cell
molecule
DNA
stress
stone
live

209.

Оберіть слова, які належать до групи
SCHWANN CELL
comfort
PNS
keep
myelin forms
axons
body
skin
bigger
pool

210.

Оберіть слова, які належать до групи
PARTS OF THE BODY
lung
bee
ribs
skull
mirror

heart
spine
pony
vest
211.

Оберіть слова, які належать до групи
BODY
sleeve
shape
key
arm
swan
leg
head
neck
wool

212.

Оберіть слова, які належать до групи
THE BODY
stick
engine
life
crash
chest
elbow
waist
chin
stomach

213.

Оберіть слова, які належать до групи
HUMAN BODY
bones
surface
leg
elbow
valley
classify
chin
hand

214.

Оберіть слова, які належать до групи
PARTS OF A BODY
torso
cake

school
chest
hips
few
head
blades
black
215.

Оберіть слова, які належать до групи
A HEAD
hunger
pride
eye
ear
mouth
forehead
hope
nose
school

216.

Оберіть слова, які належать до групи
A LEG
trip
ankle
calf
food
sole
rather
feed
toe
knee

217.

Оберіть слова, які належать до групи
ARM
thumb
palm
grapes
raise
finger
pears
took
hand
wrist

