8 клас
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
Тести групи А
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може
бути тільки одна)
1.

Рослина, що зображена на рисунку, має плід:

а) ягоду; б) коробочку; в) бульбу; г) коренеплід.

Качан капусти це видозміна:
а) бруньки; б) суцвіття; в) плоду; г) стебла.
3. До відділу Зелені водорості належить:
а) носток; б) порфіра; в) ульва; г) осциляторія.
4. Вкажіть представника, який належить до тієї ж родини що і щавель
горобиний:
а) аконіт дібровний; б) кукіль звичайний;
в) ревінь лікарський; г) талабан посівний.
5. Баранець звичайний розмножується:
а) стебловими живцями; б) насінням; в) спорами; г) плодами.
6. Виберіть рослину з паралельним жилкуванням листків:
а) подорожник; б) пшениця; в) кропива; г) клен.
7. До голонасінних належить:
а) ламінарія; б) маршанція; в) секвоя; г) кукурудза.
8. Клітинна стінка грибів утворена:
а) целюлозою; б) хітином; в) муреїном; г) глікогеном.
9. Яка роль водоростей у живленні лишайників ?
а) постачають воду; б) постачають мінеральні речовини;
в) захищають від ультрафіолету;
г) постачають органічні речовини.
10. У клітинах шкірочки цибулі на відміну від клітин листка герані
немає:
а) хлоропластів; б) ядра; в) цитоплазми; г) оболонки.
11. Укажіть тканину, притаманну тваринам:
а) основна; б) механічна; в) сполучна; г) провідна.
2.

12. Крила комах – це:
а) вирости покривів тіла; б) видозмінений ротовий апарат;
в) видозмінені кінцівки; г) видозмінені статеві органи.
13. Людина може бути проміжним хазяїном для:
а) ціп'яка бичачого; б) печінкового сисуна; в) ехінокока;
г) малярійного плазмодія.
14. У травній системі равлика у порівнянні з дощовим черв'яком
з'явився орган:
а) печінка; б) глотка; в) кишечник; г) ротова порожнина
15. У яких тварин, що мають органи дихання, кисень переноситься до органів
без участі кровоносної системи?
а) комах; б) молюсків; в) риб; г) земноводних.
16. Для якої з перерахованих тварин є НЕпритаманним чотирикамерне серце?
а) лисиця; б) беркут; в) алігатор; г) ропуха.
17. З верхньої порожнистої вени кров надходить:
а) до головного мозку; б) до легень; в) до правого передсердя;
г) до лівого передсердя.
18. У людини в шлунку перетравлюються:
а) білки; б) жири; в) целюлоза; г) всі зазначені речовини.
19. Речовини, які під час всмоктування спочатку попадають у лімфу, а потім –
у кров, це:
а) глюкоза; б) гліцерин і жирні кислоти;
в) крохмаль і білки; г) жири.
20. Відомо, що гірські жителі стикаються з проблемою низького парціального
тиску кисню. Вона вирішується таким чином:
а) еритроцити мають більший діаметр; б) еритроцити містять більше
гемоглобіну; в) кількість еритроцитів у крові збільшується; г) кількість
еритроцитів у крові зменшується.
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
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Тести групи Б
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути
декілька)
1.
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13.

Через продихи відбуваються: а) фотосинтез; б) газообмін;
в) дихання; г) транспірація; д) розмноження.
Виберіть усі правильні твердження, що стосуються грибів:
а) гриби не здатні до фотосинтезу; б) гриби не мають клітинної стінки;
в) вегетативне тіло гриба називається міцелієм;
г) міцелій утворений гіфами; д) більшість їстівних грибів належить до
дейтероміцетів.
У яких рослинних об’єктів колір зумовлений вакуолярними
пігментами: а) плодів шипшини; б) пелюсток червоних троянд;
в) листків синьої капусти; г) луски кольорової цибулі; д) коренеплоду
моркви.
Гаплоїдним у папоротей є: а) спори; б) заросток;
в) спорофіт; г) гамети; д) зигота.
Амеба протей: а) є гетеротрофним організмом; б) здатна паразитувати у
мозку людини; в) має скоротливі вакуолі; г) живе в морях; д) живиться
шляхом фагоцитозу.
Життєвий цикл з неповним перетворенням характерний для:
а) Лускокрилих; б)Твердокрилих; в) Бабок;
г) Перетинчастокрилих; д) Тарганів.
Подвійне дихання характерне для: а) горобця хатнього;
б) синиці лазорівки; в) жаби озерної; г) сороки звичайної;
д) часничниці звичайної.
Назвіть молюсків, личинки яких ведуть паразитичний спосіб
життя: а) жабурниці; б) корабельні черви; в) устриці;
г) ставковики; д) перлівниці.
9. Дихають тільки легенями: а) скорпіони; б) косарики;
в) псевдоскорпіони; г) сольпуги; д) кліщі.
Назвіть земноводних, занесених до Червоної книги України:
а) саламандра плямиста; б) жаба гостроморда; в) ропуха очеретяна;
г) кумка червоночерева; д) мідянка звичайна.
Малярійний плазмодій в організмі людини розмножується
у клітинах:
а) серця; б) легень; в) печінки; г) еритроцитів; д) лімфатичних вузлів.
Фаза лялечки притаманна:
а) прямокрилим; б) вошам; в) блохам;
г) перетинчастокрилим; д) твердокрилим.
Які з перерахованих ознак притаманні епітеліальній тканині?
а) клітини щільно прилягають одна до одної;
б) займає розмежовуюче положення;
в) ніколи не контактує з навколишнім середовищем;
г) висока здатність до регенерації; д) багато міжклітинної рідини.

14.
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20.

За допомогою одного джгутика пересуваються у просторі:
а) евглена зелена; б) трипаносома; в) інфузорія туфелька;
г) хламідомонада; д) малярійний плазмодій.
Розвинута дихальна система є притаманною представникам типів:
а) Губки; б) Кишковопорожнинні; в) Молюски;
г) Плоскі черви; д) Членистоногі.
Травлення білків у людини здійснюється завдяки ферментам,
які виділяються: а) підшлунковою залозою;
б) залозами тонкої кишки; в) шлунковими залозами;
г) залозами товстої кишки; д) слинними залозами.
Які чинники призводять до зростання інтенсивності
вентиляції легень у людини?
а) збільшення концентрації вуглекислого газу у крові;
б) збільшення концентрації кисню у крові;
в) збільшення концентрації глюкози у крові;
г) зростання активності скелетних м'язів;
д) вдихання їдких речовин.
Укажіть кістки мозкового відділу черепа людини.
а) потилична; б) лобова; в) тім'яна; г) скронева; д) вилична.
Назвіть речовину, яка розчинює тромб і відновлює кровообіг:
а) гепарин; б) фібринолізин; в) фібриноген; г) тромбопластин.
Миготливий епітелій вистилає:
а) шлунок; б) тонкий кишечник; в) канальні нирок;
г) повітроносні шляхи; д) яйцепроводи.

Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
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Тести групи В
(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…
Вірні відповіді позначте у бланках значком « х »)
1.Розташуйте послідовно об’єкти життєвого циклу хвощеподібних, починаючи від весняного пагону.
А
Б
В
Г

Відповідь:
А

Б

В

Г
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2. Установіть відповідність між характеристикою серцево судинної системи (1 – 4) та твариною (А – Д), у якої така серцевосудинна система.
1. серце видовжене, багатокамерне з численними отворами; безбарвна кров до серця потрапляє з лакун
2. серце двокамерне, через нього рухається венозна кров; одне коло кровообігу
3. серце чотирикамерне, аорта робить праву дугу; два кола кровообігу
4. серця немає. його функцію виконують потужні кільцеві судини; кровоносна система
замкнена
Відповідь:
А. дощовий черв′як
Б. корова

А

Б

В

Г

Д
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В. ворона
Г. бджола
Д. карась

3. Установіть відповідність між кісткою і різновидом з’єднання, яким вона приєднується до сусідньої.
1 лобова
2 кінцева фаланга пальця
3 стегнова

А повне зрощення
Б нерухоме
В напіврухоме

4 грудина

Г одноосьовий суглоб
Д багатоосьовий суглоб

Відповідь:
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4. Установіть відповідність, утворивши логічні пари:
1 крижі та дві тазові кістки
А плечовий пояс
2 стегнова кістка,
велика і мала гомілкові,
кістки стопи
3 плечова кістка,
ліктьова і променева,
кисть
4 ключиці і лопатки

Б вільна верхня кінцівка

Відповідь:
А

В тазовий пояс (таз)
Г вільна нижня кінцівка
Д грудна клітина
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9 клас
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
Тести групи А
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути
тільки одна)
1.

2.

Процес, при якому рослина поглинає кисень і виділяє вуглекислий
газ, –
а) ріст; б) розмноження; в) дихання; г) фотосинтез.
На фотографії зображений представник родини:

а) Айстрові; б) Пасльонові; в) Розові; г) Капустяні.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

До відділу Зелені водорості належить:
а) носток; б) порфіра; в) осциляторія; г) ульва.
Розвиток яйцеклітин у плауна булавовидного відбувається у:
а) спорофілах; б) архегоніях; в) антеридіях; г) квітках.
Сажкові гриби в першу чергу паразитують на:
а) пасльонових; б) винограді; в) злакових; г) березових.
Об'єктом промислового культивування є гриби:
а) підосичники; б) печериці; в) підберезовики; г) сажки.
Вкажіть, у сучасних представників якого ряду комах личинки ведуть
виключно водний спосіб життя:
а) таргани; б) прямокрилі; в) терміти; г) бабки.
Внутрішній скелет ланцетника представлений: а) черепашкою;
б) хордою; в) хрящовими хребцями; г) кістковими хребцями.
Найменш розвинені органи чуття у:
а) ставковика великого; б) кальмара гігантського;
в) слимака виноградного; г) беззубки звичайної.
Життєвий цикл людської аскариди відбувається:
а) зі зміною господаря, без міграції в тілі людини; б) без зміни
господаря, без міграції в тілі людини; в) зі зміною господаря,
яким обов’язково є молюск, та міграцією в тілі людини;
г) без зміни господаря, з міграцією в тілі людини.

а) плоских червів; б) ссавців; в) комах; г) риб.
12. Якщо амебу та еритроцит людини помістити в дистильовану воду, то:
а) амеба загине, еритроцит ні; б) еритроцит загине, амеба ні;
в) обидві клітини не загинуть; г) обидві клітини загинуть.
13. Аксон виконує функцію:
а) проводить збудження до тіла нейрона;
б) сприймає подразнення із зовнішнього середовища;
в) сприймає подразнення із внутрішнього середовища;
г) проводить збудження від тіла нейрона.
14. Який орган виробляє найбільшу кількість тепла в організмі:
а) печінка; б) легені ; в) серце; г) мозок.
15. Гладенька м’язова тканина входить до складу:
а) стінок шлунку; б) скелетних м’язів;
в) серцевого м’язу; г) м’язів язика.
16. До якого відділу хребта належать хребці атлант та епістрофей?
а) грудного; б) поперекового; в) шийного; г) куприкового.
17. Яка кістка не бере участь в утворенні колінного суглоба?
а) над.колінок (колінна чашечка); б) стегнова;
в) мала гомілкова; г) велика гомілкова.
18. Яка з перерахованих ознак уперше в процесі еволюції з’явилася у
хордових?
а) замкнена кровоносна система; б) двобічна симетрія;
в) нервова система трубчастого типу; г) травні залози.
19. До полімерних сполук належать такі вуглеводи як:
а) глюкоза; б) сахароза; в) лактоза; г) крохмаль.
20. З наведених сполук до ферментів належать:
а) пепсин;
б) інсулін;
в) тироксин;
г) цитозин.
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
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Тести групи Б
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути декілька)
1.
11. У яких тварин зустрічаються мальпігієві судини:

Особливостями покритонасінних рослин є: а) необмежений ріст;
б) здатність до фотосинтезу; в) не потребують кисню для дихання;

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

г) випаровують листками води більше, ніж її надходить з кореневої системи; д)
усі листки мають виключно зелений колір.
Вкажіть всі можливі функції, які може виконувати оцвітина:
а) участь у фотосинтезі; б) приваблювання комах-запилювачів;
в) накопичення поживних речовин та метаболітів;
г) захист генеративних структур квітки; д) синтез мікроелементів.
Основними ознаками дводольних рослин є: а) мичкувата коренева система;
б) зародок з двома сім’ядолями; в) сітчасте жилкування;
г) стебло з провідними пучками без камбію;
д) стебло з провідними пучками із камбієм.
Вкажіть правильні твердження, що стосуються такої структури як
«піреноїд»:
а) характерний для водоростей; б) характерний для деяких мохів;
в) має білкову природу; г) міститься у ядрі; д) забезпечує дихання.
Суцвіття «початок» характерне для: а) кукурудзи; б) квасолі;
в) рогозу; г) конюшини; д) магнолії.
Чим клітини-замикачі продихів відрізняються від оточуючих
епідермальних клітин?
а) нерівномірно потовщеними клітинними стінками;
б) наявністю хлоропластів; в) наявністю хромопластів; г) формою;
д) наявністю ядра.
Для хвойних рослин характерні ознаки:
а) наявність насінневої шкірки; б) утворення плодів;
в) вітрозапилення; г)широкий спектр життєвих форм;
д) перевага спорофіту у життєвому циклі.
Укажіть функції гемолімфи комах: а) газообмін; б) доставка поживних
речовин до органів та тканин; в) ферментативна;
г) каталітична; д) видалення продуктів дисиміляції.
Зростанням яких кісток формується пряжка у птахів?
а) гомілки; б) проксимальних кісток зап’ястка;
в) дистальних кісток зап’ястка;
г) кісток п’ястка; д) ключиць.
Назвіть земноводних, занесених до Червоної книги України:
а) саламандра плямиста; б) жаба гостроморда;
в) ропуха очеретяна; г) кумка червоночерева;
д) мідянка звичайна.

11. Між якими кістками розташоване переднє тім’ячко?
а) лобна; б) скронева; в) верхньощелепна; г) тім’яна;
д) потилична.
12. До механізмів специфічного клітинного імунітету належать: а) виділення
інтерферону; б) виділення лізоциму; в) синтез В-лімфоцитами антитіл;
г) цитотоксична дія Т-лімфоцитів; д) цитотоксична дія NK-клітин.
13. Декілька ядер зустрічаються у наступних клітинах людини:
а) еритроцити; б) нервові клітини; в) статеві клітини; г) клітини гладеньких
м’язів; д) остеокласти.

14. Травлення білків у людини здійснюється завдяки ферментам, які
виділяються: а) підшлунковою залозою;
б) залозами тонкої кишки; в) шлунковими залозами;
г) залозами товстої кишки; д) слинними залозами.
15. Вкажіть, де в клітині синтезується АТФ:
а) в мітохондріях; б) в цитозолі; в) в апараті Гольджі;
г) на рибосомах; д) в ядрі.
16. Клапани є у таких кровоносних судинах: а) артеріях; б) венах; в) капілярах; г)
артеріолах; д) аорті.
17. З організму людини вода виділяється: а) нирками у вигляді сечі;
б) нирками у вигляді жовчі; в) через кишечник з калом;
г) через шкіру з потом; д) через легені у вигляді пари.
18. Які процеси транспортування речовин у клітину не потребують затрат енергії?
а) осмос; б) піноцитоз; в) полегшена дифузія;
г) проста дифузія; д) фагоцитоз.
19. Двомембранну будову мають:
а) ядро; б) мітохондрії; в) пластиди;
г) вакуолі; д) рибосоми.
20. Для м'язового скорочення необхідне виділення з саркоплазматичного
ретикулюму:
а) йонів Кальцію; б) йонів Калію; в) йонів Натрію; г) фосфат-йонів.
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Тести групи В
(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…)
1. Встановіть відповідність між органом рослини
та його походженням:
А) видозміна надземного пагону;
1. бульба жоржини
Б) видозміна підземного пагону;
2. вусики винограду
В) видозміна кореня;
3. кореневище пирію
Г) видозміна листка.
4. захисні колючки барбарису

Г личинка жабурниці річкової

4 активні хижаки
5 фільтратори

Відповідь:
4. Для кожного з цих хребців вкажіть відділи, до яких вони відносяться та їх
кількість
5. Встановіть відповідність між значсеннями термінів (1 – 4) та їх назвами (А - Д):

Відповідь:
2. Якщо ми раптово торкнемося надто гарячого предмету, то автоматично
відсмикнемо руку. На рисунку зображено схему відповідного рефлексу.

Відділ
хребта
Кількість
хребців
1. сталість внутрішнього середовища
організму
2. процес розпаду складних органічних
речовин
3. процес поглинання і перетравлення
мікроорганізмів
4. процес утворення нових органічних
речовин

Зазначте, якими літерами на схемі позначено:
2.1. Тіло чутливого нейрона.
2.2. Тіло рухового нейрона.
2.3. Тіло вставного нейрона.
2.4. Чутливе закінчення сенсорного нейрона.
2.5. Виконуючу структуру (ефектор) даного рефлексу.
Відповідь:

2.1 ____

Відповідь:

2.2 ____

2.3 ____

2.4 ____

2.5 ____

3. Укажіть тип живлення, притаманний для наведених видів молюсків
А жабурниця ( беззубка) річкова
1 рослиноїдні
Б слимак виноградний
2 мертвоїди
В каракатиця звичайна
3 паразити

А. Анаболізм
Б. Гомеостаз
В. Катаболізм
Г. Фагоцитоз
Д. Лейкоцитоз

15. Реалізація спадкової інформації починається з етапу:
а) реплікації; б) транскрипції; в) трансляції; г) активації амінокислот.
16. Назвіть білки, що взаємодіють з ДНК й утворюють хроматин:
а) альбуміни; б ) глобуліни; в) гістони; д) склеропротеїни.
17. Як називається речовина, що заповнює в клітинних стінках проміжки між
арматурними волоконцями целюлози і завдяки високій здатності протидіяти
тискові зумовлює міцність стовбурів і стебел рослин?
а) лігнін; б) інсулін; в) аргінін; д)декстрин.
18. Чим спричинюються колоїдні властивості білків?
а) наявністю незамінних амінокислот; б) здатністю утворювати гелі;
в) дисульфідними зв’язками; г) високою молекулярною масою.
19. У м’язах при анаеробному гліколізі глюкоза розщеплюється до:
а) етилового спирту; б) молочної кислоти; в) вуглекислого газу і води; г) аміаку.
20. Фрагмент ланцюга іРНК складається з послідовно розташованих кодонів:
АУГ УУГ УГГ АУЦ УАА. Який антикодон матиме тРНК за другим кодоном?
а) УАЦ; б) ТТЦ; в) ААЦ; г) ТГЦ.
21. У дванадцятипалу кишку виділяється жовч, яка містить жовчні кислоти і бере
участь в емульгуванні та травленні ліпідів. Яка саме кислота входить до складу
жовчі?
а) холева; б) лінолева; в) арахідонова; г) олеїнова; д) міристинова.
22. Одним із чинників розвитку подагри є надлишкове надходження в організм
а) міді; б) молібдену; в) магнію; г) марганцю; д) селену.
23. Емульгування жиру в кишечнику відбувається під впливом
а) лецитинів; б) холестерину; в) гліколіпідів; г) хіломікронів; д) тригліцеридів.
24. Аналізуючи родовід, лікар-генетик встановив: ознака проявляється у
кожному поколінні, жінки та чоловіки успадковують ознаку з однаковою
частотою, батьки з однаковою ймовірністю передають ознаки дітям обох статей.
Визначте, який тип успадкування має досліджувана ознака:
а) Аутосомно-рецесивний; б) Х-зчеплений домінантний; в) Х-зчеплений рецесивний;
г) У-зчеплений; д ) Аутосомно-домінантний.
25. Скільки типів гамет утворює гетерозиготний по Х-зчепленому гену організм?
а) Один тип; б) Два типи; в) Три типи; г) Чотири типи; д) Більше чотирьох типів.

10 клас
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
Тести групи А
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути
тільки одна)
1. Тургор – це тиск, з яким цитоплазма тисне на:
а) протопласт; б) ядро; в) вакуолю; г) оболонку клітини.
2. Укажіть тканину листка, в клітинах якої проходить процес фотосинтезу:
а) твірна; б) основна; в) покривна; г) провідна.
3. Для якої з перерахованих рослин властиве подвійне запліднення?
а) ефедра двоколоса; б) папороть орляк; в) гінкго дволопатеве; г) лілія лісова.
4. У якій із вказаних груп рослин у циклі розвитку переважає гаметофіт?
а) хвощеподібні; б) плауноподібні; в) мохоподібні; г) папоротеподібні.
5. Ромашка лікарська – однорічна рослина родини Айстрові.
Як називається плід ромашки лікарської?
а) зернівка; б) сім’янка; в) кістянка; г) біб.
6. Який з фітогормонів є гормоном стресу й росту у рослин:
а) абсцизова кислота; б) гіберелін; в) цитокінін; г) етилен.
7. Зазначте, при злитті яких клітин у квітках Покритонасінних утворюється
ендосперм:
а) яйцеклітини та спермія; б) синегрід та спермія; в) центрального ядра та спермія;
г) центрального ядра та яйцеклітини.
8. Наявність кіля властиве:
а) совиному папузі; б) страусу; в) кроту; г) качконосу.
9. Причиною зараження худоби печінковим сисуном є:
а) забруднена яйцями паразита трава; б) пиття зараженої води;
в) поїдання проміжного хазяїна; г) укус кровосисної комахи.
10. Вкажіть, за якою ознакою ряд Актинії відрізняється від більшості інших
коралових поліпів:
а) поодинокий спосіб життя; б) колоніальний спосіб життя;
в) зовнішній вапняковий скелет; г) відсутність жалких клітин.
11. Який тип клітин притаманний хрящовій тканині?
а) мієлобласти; б) хондробласти; в) остеобласти; г) фібробласти.
12. Який нерозчинний білок утворюється в процесі зсідання крові та формує сітку
для затримки форменних елементів?
а) фібрин; б) фібриноген; в) протромбін; г) тромбін.
1
2
3
13. Генетичний код складається з 64 триплетів, а закодовано у
ньому 20 амінокислот. Така властивість генетичного коду
а
називається:
б
а) універсальність; б) виродженість; в) комплементарність; г)
в
однозначність.
г
14. Головним білком мікротрубочок є:
д
а) актин; б) міозин; в) тубулін; г) кератин.
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шлуночків, ніж по міокарду передсердь; в) за рахунок атріо-вентрикулярної (передсердношлуночкової) затримки; г) спочатку передсердя, щоб під час їхнього скорочення кров
виштовхувалась у розслаблені шлуночки; д) спочатку шлуночки, потім передсердя.
13. Якщо дволанцюгова кільцева ДНК містить 18% аденіну, то:
а) геном міститиме 9% гуаніну; б) геном міститиме 18% гуаніну:
1. Основними ознаками дводольних рослин є:
а) мичкувата коренева система; б) зародок з двома сім’ядолями; в) сітчасте жилкування;
в) геном міститиме 32% гуаніну; г) геном міститиме 36% гуаніну;
г) стебло з провідними пучками без камбію; д) стебло з провідними пучками із камбієм.
д) геном міститиме 64% гуаніну.
14. Збільшення розмірів та кількості ядерець може свідчити про:
2. Які із зазначених організмів здатні до фотосинтезу?
а) дріджді; б) ульва; в) хламідомонада; г) хлорела; д) ціанобактерії.
а) підвищення білкового синтезу; б) посилення секреторної активності; в) підготовку
3. Для яких представників базидіомікотових грибів характерним є трубчастий клітини до поділу; г) старіння клітини; д) початок апоптозу.
15. Молекула АТФ – це нуклеотид до складу якого входять залишки: а) аденіну; б)
гіменофор?
а) Веселка смердюча; б) Маслюк; в) Бліда поганка; г) Трутовик звичайний; д) Білий тиміну; в) дезоксирибози; г) рибози; д) фосфорної кислоти.
гриб.
16. Для забезпечення транспорту амінокислоти до рибосоми необхідні:
4. Оберіть види рослин, у яких дорослий гаметофіт і дорослий спорофіт ведуть а) рРНК; б) тРНК; в) іРНК; г) АТФ.
незалежний один від одного спосіб життя:
17. Основними функціями гладенької ендоплазматичної сітки є:
а) плаун булавовидний; б) зелений мох зозулин льон; в) ялина звичайна; г) хвощ польовий;
а) синтез ліпідів; б) синтез олігосахаридів; в) синтез білків; г) участь у процесах детоксикації;
д) чоловіча папороть.
д) депонування іонів Са2+.
5. Оберіть ознаки, притаманні представникам тварин типу Кишковопорожнинні:
18. Препарат колхіцин блокує перехід клітини на стадію:
а) морські та прісноводні; тіло двошарове; радіально-симетричні;
а) інтерфази; б) профази; в) метафази; г) анафази; д) телофази.
б) виключно морські; тіло двошарове; радіально-симетричні;
19. Стосовно бактерій правильними є твердження:
в) виключно поодинокі; мають жалкі клітини;
а) можуть запасати глікоген; б) можуть мати джгутики; в) можуть ділитися мітозом; г) можуть
г) морські та прісноводні; тіло двошарове; двобічносиметричні;
утворювати спори; д) можуть бути автотрофами.
д) прикріплені або вільноплаваючі; мають жалкі клітини; поодинокі та колоніальні.
20. Спільними ознаками роботи дихального ланцюга мітохондрій та
6. Оберіть правильні твердження:
фотосинтезу в хлоропластах є:
а) у риб одне коло кровообігу та двокамерне серце;
а) відбуваються у двомембранних органелах; б) в процесі виділяється кисень;
б) у земноводних два кола кровообігу та трикамерне серце;
в) для перенесення певних хімічних груп використовуються динуклеотиди;
в) у плазунів одне коло кровообігу та двокамерне серце;
г) на певному етапі відбувається накопичення йонів H+; д) потребують сонячного
г) у птахів два кола кровообігу та трикамерне серце;
світла.
21. Які види взаємодії неалельних генів Ви знаєте?
д) у ссавців два кола кровообігу та чотирикамерне серце.
7. Як відомо, пустельні комахи (як личинки, так й імаго) можуть цілковито обходитись а) Полімерія; б) Неповне домінування; в) Епістаз; г) Комплементарна взаємодія;
без надходження води із зовнішнього середовища. Вся необхідна їм вода утворюється у д) Кодомінування.
аналізуюче схрещування:
процесі обміну речовин і називається «метаболічною водою». З яких речовин 22. Які схеми схрещування ілюструють
A O
A B
а)
AaBB
x
aaBb;
б)
Aa
x
aa;
в)
I
I
x
I
I
;
г)
A_B_ x aaB;_ д) Rhrh x rhrh.
утворюється «метаболічна вода»?
23. До амніот НЕ належать такі групи тварин: а) риби; б) безчерепні; в) амфібії; г)
а) жири; б) вуглеводи; в) нуклеїнові кислоти; г) білки; д) вуглекислий газ.
8. Нестатеве розмноження шляхом брунькування або відриву частин тіла зустрічається рептилії;
д) членистоногі.
у:
а) круглих червів; б) кільчастих червів; в) кишковопорожнинних; г) молюсків; д) 24. Ферментативну активність можуть проявляти: а) жири; б) вуглеводи; в) білки;
г) нуклеїнові кислоти; д) гормони.
голкошкірих.
25. Під час виконання завдань олімпіади у її учасників: а) активніше синтезуються, але не
9. У безхребетних тварин НЕ буває:
секретуються травні ферменти; б) активніше секретуються, але не синтезуються травні
а) хребта; б) серця; в) спинної нервової трубки; г) хорди; д) черепа.
ферменти; в) знижується гальмівний вплив головного мозку на крижовий відділ спинного
10. Яку роль в організмі людини виконують вітаміни?
а) слугують джерелом енергії; б) є будівельним матеріалом клітини; в) впливають на обмін мозку; г) зростає тонус сфінктерів шлунково- кишкового тракту; д) відбувається депонування
крові у венах черевної порожнини.
речовин; г) передають нервові імпульси; д) беруть участь в утворенні ферментів.
11. Які із наведених пар (гормон – місце його синтезу) є правильними: а) адреналін –
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
надниркова залоза; б) вазопресин – епіфіз; в) інсулін –
підшлункова залоза; г) тироксин – щитоподібна залоза; д)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
кальцитонін – паращитоподібна залоза.
а
12. Передсердя та шлуночки серця скорочуються
б
асинхронно:
в
а) спочатку передсердя, а потім шлуночки завдяки
г
почерговому закриванню і відкриванню клапанів серця; б)
д
завдяки нижчій швидкості поширення збудження по міокраду
Тести групи Б
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути
декілька)

Тести групи В
(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…)
1. На рисунку зображено шлях передачі сенсорної інформації про дотик і
вібрацію. Встановіть відповідність між цифрами на рисунку і літерами з
переліку нижче.
A – ядра довгастого мозку;
B – провідні шляхи спинного мозку;
C – таламус;
D – чутливі нейрони спинного мозку;
E – мотонейрони спинного мозку;
G – передцентральна звивина,
F – зацентральна звивина;
H – мозочок
Відповідь: __________________________

4. Встановіть у правильній послідовності події, що відбуваються під час
вагіт
№ Етапи онтогенезу
ності
1.
Запліднення у верхній частині маткової труби
:
2
Імплантація бластоцисти в матку, гаструляція, нейруляція
3
Активний ріст плоду, розвиток плацентарного живлення
4
Органо- і гістогенез, розвиток ембріона та зародкових оболонок
5
Пологи, народження дитини, а згодом відходження плаценти
6
Дроблення бластули, рух зародка по матковій трубі

Відповідь: ______________________________
5. На рисунку зображено схематичну будову бактеріальної клітини.
Зазначте, якими літерами на рисунку позначено:
1. цитоплазму; 2. нуклеоїд; 3. джгутик; 4. пілі; 5. цитоплазматичну мембрану;
6. клітинну стінку; 7. капсулу; 8. рибосому; 9. мезосому; 10. внутрішньоклітинні
включення.
Відповідь: _______________________________________________________

2. Встановіть відповідність між білками та функцією, яку вони виконують:
Функція
Білок
1) ферментативна;
а) гемоглобін;
2) структурна;
б) інсулін;
3) захисна;
в) колаген;
4) транспортна;
г) імуноглобуліни;
5) регуляторна.
д) еластин;
е) лактатдегідрогеназа;
Відповідь: _________________
ж) пепсин.

А

Б
В

Г
3. Встановіть відповідність між тканинами та їх функціями (утворіть пари):
1.
2.
3.
4.

Хрящова тканина
Жирова тканина
Кісткова тканина
Пухка сполучна тканина

Відповідь: _________________

А)
Б)
В)
Г)
Д)

Утворює кровотворні органи
Формує дихальні шляхи і скелет зародків
Імунна, трофічна і сполучна функції
Опорна, захисна і рухова функція
Виконує запасаючу і теплоізоляційну роль

Л
К

Д
З

Ж

Е

11 клас
ТЕОРЕТИЧНИЙ ТУР
Тести групи А
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірною може бути
тільки одна)

14. Аналізуюче схрещування – це схрещування:
а) двох чистих ліній з метою встановлення генотипу нащадків;
б) гібриду першого покоління з однією з батьківських форм;
в) невідомого генотипу з домінантною гомозиготою;
г) невідомого генотипу з рецесивною гомозиготою.
15. Каріотип – це …
а) сукупність модифікованих ознак, яка властива особинам виду;
б) кількісний та якісний склад хромосом, який властивий особинам виду;
в) кількісний та якісний склад хромосом гаплоїдного набору, який властивий особинам виду;
г) сукупність ядерних і цитоплазматичних генів клітини.
16. Основною відмінністю вірусів від клітинних організмів є:
а) здатність зберігати і передавати генетичну інформацію;
б) відсутність у хімічному складі нуклеїнових кислот;
в) наявність у хімічному складі нуклеїнових кислот;
г) відсутність білоксинтезуючого апарату.
17. Пептидний зв’язок утворюється між:
а) двома аміногрупами амінокислот; б) двома карбоксильними групами амінокислот;
в) аміногрупою та карбоксильною групою амінокислот; г) SH−групами цистеїну.
18. На якій фазі мітозу відбувається розділення хромосом на дочірні хроматиди і
розходження їх до полюсів клітини? а) профаза; б) метафаза; в) анафаза; г) телофаза.
19. Укажіть механізм виділення медіатора у синапсі:
а) фагоцитоз; б) піноцитоз; в) екзоцитоз; г) ендоцитоз.
20. Якщо каріотип триплоїдної рослини містить 60 хромосом, скільки хромосом буде в
диплоїдному наборі цієї рослини: а) 20; б) 30; в) 40; г) 60.
21. У м’язах при анаеробному гліколізі глюкоза розщеплюється до: а) етилового спирту;
б) молочної кислоти; в) вуглекислого газу і води; г) аміаку.
22. Гранулярна ендоплазматична сітка найкраще розвинута у:
а) клітинах підшлункової залози; б) еритроцитах; в) клітинах гладеньких м’язів;
г) клітинах посмугованих м’язів.
23. Кільцева ДНК характерна для:
а) ядер грибів; б) ядер рослин; в) клітин; г) ядер тварин.
24. Укажіть назву початку активної зони ДНК, молекула якої почала розплітатись на
два ланцюги: а) матриця; б) реплікаційна вилка; в) рецептор; г) реплікаційний гребінь.
25. Реалізація спадкової інформації починається з етапу:
а) реплікації; б) транскрипції; в) трансляції; г) активації амінокислот.

1. Клітини ендосперму у квіткових рослин:
а) гаплоїдні; б) диплоїдні; в) триплоїдні; г) тетраплоїдні.
2. Як називаються сорти малини, які цвітуть і плодоносять кілька разів
протягом вегетаційного періоду?
а) рудеральні; б) ремонтантні; в) ювенільні; г) геліофільні.
3. Вкажіть, яким шляхом рухається вода, поглинута коренем з ґрунту:
а) кореневі волоски - паренхіма кори - судини ксилеми;
б) кореневі волоски - паренхіма кори - ситоподібні трубки флоеми;
в) паренхіма кори - ризодерма - судини ксилеми;
г) кореневі волоски - ризодерма - ситоподібні трубки флоеми.
4. У стеблі деревних рослин механічні тканини розташовані у:
а) осьовому циліндрі; б) серцевині; в) ендодермі; г) серцевині та осьовому циліндрі.
5. Який тип гіменофору (відкритої поверхні плодового тіла) характерний для
білого гриба? а) трубчастий; б) пластинчастий; в) складчастий; г) шипуватий.
6. Який з перерахованих рухів притаманний як рослинним, так і тваринним
організмам? а) колові нутації; б) настії; в) таксиси; г) тропізми.
7. Вкажіть, у сучасних представників якого ряду комах личинки ведуть
виключно водний спосіб життя: а) таргани; б) прямокрилі; в) терміти; г)
бабки.
8. Як називається група бактерій, для якої джерелом енергії слугує сонячне
світло, а джерелом карбону - СО2?
а) хемогетеротрофи; б) фотоавтотрофи; в) хемоавтотрофи; г) фотогетеротрофи.
9. Плазміди - це:
а) молекули РНК, характерні для мікроскопічних грибів;
б) невеликі кільцеві молекули ДНК прокаріот, які знаходяться поза нуклеоїдом;
в) кільцеві молекули ДНК, що формують нуклеоїд прокаріот;
г) позахромосомні невеликі лінійні молекули ДНК прокаріот.
10. Який тип бродіння переважає в процесі сквашування овочів?
а) молочнокисле; б) спиртове; в) маслянокисле; г) пропіоновокисле.
11. Вкажіть, якого типу відростків нейронів не існує:
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
а) аксон; б) нейрит; в) дендрит; г) мезаксон.
12. Назвіть гормон мозкового шару надниркових залоз, який здійснює
гуморальну регуляцію роботи серця, забезпечуючи симпатичний вплив:
а) ацетилхолін; б) альдостерон; в) тестостерон; г)
адреналін.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
13. Який з наведених білків володіє ферментативною
а
активністю? а) овальбумін; б) лізоцим; в) колаген; г)
б
еластин.
в
г

20

21

22

23

24

25

15. Клітина містить велику кількість лізосом, пероксисом, гладенької ЕПС.
Виберіть можливі функції цієї клітини: а) фагоцитоз; б) внутрішньоклітинне
травлення; в) синтез білкових гормонів; г) детоксикація; д) синтез стероїдних
гормонів.
1. Які з перерахованих органів рослин є видозміненими пагонами?
16. З перелічених молекул через мембрану самостійно проходити здатні:
а) бульба картоплі; б) цибулина тюльпану; в)кореневище гравілату;
а) глюкоза; б) О2; в) тироксин; г) плазміда; д) альбумін.
г) колючка глоду; д) вусик гороху.
17. Білки, що синтезуються на полісомах цитозолю після завершення біосинтезу
2. Які ознаки будови плодів є пристосуванням до поширення вітром?
можуть бути транспортовані в: а) гладеньку ЕПС; б) гранулярну ЕПС; в) ядро;
а) яскраве забарвлення; б) невелика маса; в) наявність гачечків і причіпок;
г) лізосоми; д) пероксисоми.
г) наявність волоскоподібних виростів; в) наявність м’ясистих, соковитих покривів. 18. Організми, соматичні клітини яких мають різний генетичний матеріал,
3. Для хвойних рослин характерні ознаки: а) наявність насіннєвої шкірки;
можуть бути: а) генетично-модифікованими; б) химерними;
б) утворення плодів; в) вітрозапилення; г) широкий спектр життєвих форм;
в) гібридними; г) трансгенними; д) мутантними.
д) перевага спорофіту у життєвому циклі.
19. Чому рівна кількість груп зчеплення генів? а) диплоїдному набору хромосом;
4. Гаплоїдним у папоротей є: а) спори; б) заросток; в) спорофіт; г) гамети;
б) гаплоїдному набору хромосом гомогаметної статі;
д) зигота.
в) гаплоїдному набору хромосом гетерогаметної статі;
5. Вкажіть рослини, квітки яких мають правильну, актиноморфну оцвітину: г) гаплоїдному набору хромосом +1 хромосома в гомогаметної статі;
а) горох; б) яблуня; в) кропива; г) лілія; д) картопля.
д) гаплоїдному набору хромосом +1 хромосома в гетерогаметної статі.
6. З наведеного переліку оберіть рослини, для яких притаманні одностатеві
20. Які з речовин є гетерополімерами:
квітки: а) обліпиха; б) огірок; в) клен; г) помідор; д) вишня.
а) гемоглобін; б) рибоза; в) ДНК; г) крохмаль; д) холестерин.
7. У зоопарку створили прісноводний акваріум з безхребетними мешканцями. 21. На якій стадії клітинного поділу відбувається кросинговер хромосом?
Які з перерахованих організмів могли б його населяти? а) губка-бодяга;
а) в анафазі мітозу; б) в метафазі мітозу; в) в профазі І мейозу; г) в метафазі ІІ
б) гідра зелена; в) медуза коренерот; г) личинка бабки коромисла; д) павукмейозу; д) в телофазі мейозу.
сріблянка.
22. Нестатеве розмноження одноклітинних тварин може відбуватись шляхом:
8. Укажіть види, які мають колючо-сисний ротовий апарат: а) іксодовий кліщ; а) поділу навпіл; б) множинного поділу; в) фрагментації; г) брунькування;
б) польовий скорпіон; в) оса звичайна; г) м'ясна муха; д) малярійний комар.
д) партеногенезу.
9. Укажіть, які з перелічених ознак є спільними для рептилій і амфібій:
23. Третій закон Менделя (закон незалежного розподілу генів) буде
а) наявність середнього вуха; б) зроговілі покриви; в) шийний відділ хребта
справедливим за умови розміщення локусів двох генів: а) у одній аутосомі поруч;
складається з двох хребців; г) пояс передніх кінцівок представлений лопаткою,
б) у одній аутосомі на невеликій відстані; в) у різних негомологічних аутосомах; г) у
ключицею та коракоїдом; д) наявність бічної лінії.
статевій Х-хромосомі; д) у статевій У-хромосомі.
10. Укажіть функції гемолімфи комах: а) газообмін; б) доставка поживних
24. Полідактилія успадковується як аутосомна домінантна ознака. Визначте
речовин до органів та тканин; в) ферментативна; г) каталітична; д) видалення
ймовірність народження дітей з аномалією в сім’ї, де батько гетерозиготний, а
продуктів дисиміляції.
мати не страждає полідактилією: а) 75% здорові і 25% хворі; б) 50% здорові
11. Печінка здійснює: а) перетворення глюкози в глікоген;
і 50% хворі; в) 25% здорові і 75% хворі; г) 100% здорові; д) 100% хворі.
б) очищення крові від отруйних речовин; в) вироблення інсуліну; г) вироблення
25. Яка з перелічених ознак відрізняє бактерій від вірусів: а) наявність геному;
ферментів; д) вироблення жовчі.
б) наявність рецепторів на своїй поверхні; в) наявність власного АТФ-синтезуючого
12. До механізмів специфічного клітинного імунітету належать: а) виділення
апарату; г) відсутність ядра; д) відсутність мітохондрій.
інтерферону; б) виділення лізоциму; в) синтез В-лімфоцитами антитіл;
г) цитотоксична дія Т-лімфоцитів; д) цитотоксична дія NK-клітин.
Вписати у бланк варіанти правильних відповідей:
13. Мітохондрії – це органели, які : а) відсутні у прокаріот;
б) мають оболонку з двох мембран; в) мають
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
оболонку з однієї мембрани; г) беруть участь у
а
синтезі АТФ; д) мають власні рибосоми та ДНК.
б
14. Де знаходяться центри травних і дихальних
в
рефлексів? а) у середньому мозку; б) у проміжному
г
мозку;
д
в) у довгастому мозку; г) у мозочку; д) у спинному
Тести групи В
мозку.
Тести групи Б
(У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей вірними можуть бути
декілька)

(Завдання на встановлення відповідностей, послідовностей…)
1. Установіть відповідність між термінами і визначеннями:
Терміни
Визначення
1. Життєвий цикл
2. Первинна
порожнина тіла
3. Вторинна
порожнина тіла
4. Паренхіма

Відповідь:

А. Тканина, що забезпечує проведення речовин у
рослинах
Б. Сукупність усіх стадій розвитку організму
В. Пухка тканина, яка складається з клітин, що містять
багато рідини
Г. Заповнений рідиною простір
між органами, що утворюються з ектодерми й ентодерми
Д. Заповнений рідиною простір між органами, що
утворюються за рахунок розташування мезодерми
_________________________________________

3.1. На рисунку знайдіть для кожного з цих елементів:
а) його зображення (– внесіть цифру в таблицю);
б) схему розташування в клітині (– в таблицю внесіть літеру)
3.2. Встановіть відповідність між кожним елементом цитоскелету та білками, з
яких він складається:
I. Десмін II. Актин III. Тубулін IV. Кератин V. Міозин
3.3. З поданого переліку оберіть процеси, які забезпечує цей елемент:
1. Утворення псевдоподій;
2. Аксонний транспорт в нейронах теплокровних;
3. Підтримка цілісності клітини та тканини;
4. Рух органел в гігантських аксонах кальмара;
5. Розходження хроматид в мітозі,
6. Скорочення м’язів

2. Установіть відповідність між органелою та клітиною, в якій вона зустрічається:3.4. Які структури утворюються?
К – адгезивні контакти між клітинами, Ц – центріолі, Дж – джгутики та війки,
Д – десмосоми, В – веретено поділу, М – мікроворсинки
Відповідь оформіть у вигляді таблиці у бланку для відповідей. Впишіть
потрібні цифри або літери:

А
Б
В
Г
Д

1
2
3
4
у нервових клітинах
тільки у зелених рослинних клітинах
у клітинах всіх клітинних організмів
у м’язових клітинах тварин
Відповідь: _________________________
у всіх живих рослинних клітинах

3. Білкові волокна, що формують цитоскелет, поділяють на три класи в
залежності від їх розміру (діаметра) – мікрофіламенти, проміжні філаменти
та мікротрубочки.

№ п/п
3.1. а)
3.1. б)

3.2.

3.3.
3.4.

Мікрофіламенти
Зображення
(впишіть цифру)
Схема
розташування у
клітині (впишіть
літери)
Речовини (білки)
(римська цифра)

Процеси (цифра)
Які структури

Проміжні
філаменти

Мікротрубочки

утворюються?
(літери)

