II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ

2013
Теоретичний тур

Тест А
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих
варіантів відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів
відповідей вірним є тільки один. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.
Бажаємо успіху!
6. Неоднаковий рівень розвитку і
спеціалізації
різних
органів,
досягнутий у результаті відносної
незалежності в розвитку різних частин
рослини в процесі еволюції:
А. неотенія
Б. гетеробатмія
В. полярність
Г. дивергенція
Д. конвергенція

1. У Червону книгу України занесено:
А. баранець великий
Б. мартин озерний
В. мартин річковий
Г. брижач
Д. жовтоволик
2. Гіногенез зустрічається у:
А. карася сріблястого
Б. гірчака звичайного
В. форелі струмкової
Г. сома звичайного
Д. лосося благородного

7. Який
тип
листкоскладання
властивий липі серцелистій:
А. плоске
Б. здвоєне
В. зім’яте
Г. відгорнуте
Д. трубчасте

3. Аутостилічний череп характерний
для:
А. суцільноголових
Б. ганоїдних риб
В. акул
Г. скатів
Д. костистих риб
4. Добре
розвинений
присутній у:
А. однопрохідних
Б. приматів
В. рукокрилих
Г. кротів
Д. ламантин

8. Який тип
зображено
рисунку:

продихового
на

апарату

А. парацитний
Б. тетрацитний
В. ставроцитний
Г. анізоцитний
Д. полоцитний

коракоїд

9. Який тип суцвіття властивий полину
звичайному:
А. складний щиток
Б. складний колос
В. волоть
Г. складний зонтик
Д. кошик

5. Овофагія характерна для:
А. акули піщаної
Б. щуки звичайної
В. ящірки скельної
Г. гієни смугастої
Д. рисі рудої
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10. Яка з перерахованих рослин має
одногубий віночок:
А. виноград справжній
Б. волошка лучна
В. соняшник однорічний
Г. льонок звичайний

14. Черепномозковий
нерв,
що
іннервує латеральний прямий м’яз
ока:
А. окоруховий
Б. блоковий
В. відвідний
Г. кохлеарний
Д. зоровий

Д. вербозілля звичайне

11. Укажіть анатомічне утворення, не
характерне для шийних хребців:
А. отвір в поперечних відростках
Б. роздвоєний
на
кінці
остистий
відросток
В. передній
і
задній
горбки
на
поперечних відростках
Г. соскоподібний відросток
Д. нижні суглобові відростки

15. Виберіть правильну послідовність
клітинних елементів сітківки ока за
напрямком проходження світла:
А. гангліонарні,
біполярні,
фоторецепторні, пігментні
Б. біполярні,
гангліонарні,
фоторецепторні, пігментні
В. фоторецепторні,
гангліонарні,
біполярні, пігментні
Г. біполярні, фоторецепторні, пігментні,
гангліонарні
Д. гангліонарні,
фоторецепторні,
пігментні, біполярні

12. Виберіть правильну послідовність
розміщення
кісток
зап’ястка
у
дистальному ряду (починаючи з боку
великого пальця):
А. кістка-трапеція,
трапецієподібна
кістка, гачкоподібна кістка, головчаста
кістка
Б. трапецієподібна
кістка,
кісткатрапеція, гачкоподібна кістка, головчаста
кістка
В. кістка-трапеція,
трапецієподібна
кістка, головчаста кістка, гачкоподібна
кістка
Г. кістка-трапеція, гачкоподібна кістка,
трапецієподібна кістка, головчаста кістка
Д. гачкоподібна кістка, кістка-трапеція,
трапецієподібна кістка, головчаста кістка

16. Рідина, що заповнює простір між
кістковим
та
перетинчастим
лабіринтом внутрішнього вуха:
А. ендолімфа
Б. лімфа
В. синовія
Г. перилімфа
Д. екзолімфа
17. Якими
різновидами
контактів
прикріплені епітеліоцити до поверхні
базальної мембрани:
А. десмосомами
Б. напівдесмосомами
В. нексусами
Г. пальцевидними контактами
Д. синапсами

13. Виберіть правильну послідовність
розміщення
м’язів
передпліччя
передньої
групи
(починаючи
із
медіального боку):
А. передній
ліктьовий,
короткий
долонний,
довгий
долонний,
плечопроменевий
Б. короткий
долонний,
передній
ліктьовий,
довгий
долонний,
плечопроменевий
В. передній ліктьовий, довгий долонний,
плечопроменевий, короткий долонний
Г. довгий долонний, плечопроменевий,
короткий долонний, передній ліктьовий
Д. плечопроменевий, передній ліктьовий,
короткий долонний, довгий долонний

18. Як називається явище наявності у
крові еритроцитів нетипової форми:
А. пойкілоцитоз
Б. еритропоез
В. еритроцитоз
Г. анізоцитоз
Д. еритропенія
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19. Який
різновид
проміжних
філаментів (мікрофібрил) характерний
для цитоскелету багатьох клітин
сполучних тканин:
А. кератинові (тонофібрили)
Б. віментинові
В. нейрофіламенти
Г. десмінові
Д. міозинові

24. Явище, коли рецесивний ген
приховує
дію
домінантного
неалельного гена, називається:
А. пенетрантність
Б. подвійнорецесивний епістаз
В. плейотропія
Г. криптомерія
Д. полімерія
25. При
100
%
пенетрантності
спостерігається
менделівське
розщеплення за фенотипом 3:1. Яке
фенотипове
розщеплення
в
F2
спостерігається
при
50
%
пенетрантності:
А. 5:3
Б. 1:5
В. 5:2
Г. 2:5
Д. 3:5

20. Вищий
відділ
вісцерального
аналізатора знаходиться в області :
А. шпорних звивин
Б. сигмоподібних звивин
В. прецентральних звивин
Г. парагіпокампових звивин
Д. поясних звивин
21. Відносна
сила
скорочення
локомоторних м'язів (на одиницю
площі поперечного перерізу м'яза) у
різних тварин приблизно однакова,
однак абсолютна сила скорочення
різних м'язів різна. Це пояснюється
тим, що:
А. сила м'яза не залежить від площі її
поперечного перерізу
Б. сила м'яза не залежить від її
належності до м'язів фізичним або
тонічним
В. сила м'язевого скорочення залежить
від запасів АТФ в м'язовій клітці
Г. сила м'язевого скорочення залежить
від кількості міофібрил, що беруть участь
у скороченні
Д. сила м'язевого скорочення лімітується
надходженням О2

26. До якої групи належать мутації, що
ведуть до появи алелей із новими
функціями:
А. неоморфи
Б. аморфи
В. гіпоморфи
Г. гіперморфи
Д. антиморфи
27. За
мітохондріальним
успадковується:
А. синдром Елерса-Данло
Б. адреногенітальний синдром
В. синдром Лея
Г. синдром Марфана
Д. гомоцистунурія

22. Який гормон є інгібітором альфа- і
бета – клітин острівців Лангерганса:
A. секретин
Б. соматостатин
В. серотонін
Г. соматотропін
Д. інтермедін

типом

28. Укажіть каріотип чоловіка, в якого
спостерігається наступна перебудова
хромосоми: парацентрична інверсія
хромосоми 3 з точками розриву в 12
сегменті короткого плеча і 23 сегменті
довгого плеча:
А. 46, ХУ, inv (3) (p12; p23)
Б. 46, ХУ, inv (3) (p12; q23)
В. 46, ХУ, inv (3) (p23; q12)
Г. 46, ХУ, inv (3) (q12; q23)
Д. 46, ХXУ, inv (3) (p12; p23)

23. Хто з учених відкрив явище
невибіркової інактивізації Ххромосоми в особин жіночої статі:
А. Г. Меллер, 1927 р.
Б. В. Інгрем, 1957 р.
В. Е. Бейтлер, 1962 р.
Г. Ж. Лежен, 1959 р.
Д. А. Еллісон, 1954 р.
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29. Перешкода у виникненні нового
перехресту між двома гомологічними
хромосомами в ділянках, що лежать
поблизу тих, де вже відбувся перехрест,
називається:
А. інтерференцією
Б. трансмутацією
В. коінцеденцією
Г. інтрогресією
Д. матроклінним ефектом

34. Під час рекомбінації між двома
копіями одного гена (алелями) один
алель може заміщуватися на інший у
процесі:
А. векторного клонування
Б. транслокації
В. конверсії генів
Г. трансдукції
Д. ампліфікації генів
35. Яка речовина виступає інгібітором
процесу транскрипції:
А. α – аманітин
Б. канаміцин
В. хлорамфінікол
Г. неоміцин
Д. гліцерол

30. Генетичні структури ґрунтової
бактерії Agrobacterium tumefaciens, на
основі яких створені вектори, що
використовуються у трансгенезисі
рослин:
А. F-плазміди
Б. R-плазміди
В. Ті-плазміди
Г. Соl-плазміди
Д. плазміди бактеріоциногенії

36. Захворювання, що виникає в
результаті
порушення
механізму
сплайсингу називається:
А. синдром Коккейна
Б. β – таласемія
В. пігментна ксеродерма
Г. синдром Блума
Д. синдром Вернера

31. Фермент дифтерійного токсину є
ферментом, що каталізує реакцію
рибозилювання факторів елонгації TF2 із його інактивацією. Який із
перелічених
процесів
блокується
дифтерійним токсином:
А. синтез РНК
Б. синтез ДНК
В. синтез білка
Г. посттрансляційна модифікація білка
Д. дозрівання РНК

37. Клітинні стінки у своєму складі
містять білок екстенсин:
А. який становить до 40% усіх білків
Б. належить до фосфопротеїдів
В. близько 80% всіх амінокислот білкової
частини становить оксипролін
Г. стійкість
структурі
екстенсину
надають вуглеводні ланцюжки, які
складаються з чотирьох залишків
арабінози
Д. приймає
участь
в забезпеченні
впізнавання та взаємодії клітин

32. Яка речовина «підсилює» експресію
донорної ДНК в реципієнтних клітинах
(транслокація):
А. гліцерол
Б. формамід
В. неоміцин
Г. хлорамфінікол
Д. канаміцин

38. Актинасоційований білок фрагін
виконує функцію:
А. руйнує спіраль F-актину
Б. зшиває філаменти між собою
В. регулює об’єм G-актинового пулу
Г. впливає на швидкість полімеризації Gактину
Д. стабілізує кінці ниток F-актину

33. Молекули довжиною близько в
2000 нуклеотидів, де знаходиться
короткоіснуюча новосинтезована ДНК
у E. Coli, називаються:
А. реплікаційною вилкою
Б. фрагментами Кленова
В. фрагментами Оказакі
Г. репліконами
Д. структурами Холідея
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39. Порфобіліноген, як попередник
протопорфірину,
безпосередньо
утворюється з:
А. глутамінової кислоти
Б. бурштинової кислоти
В. мевалонової кислоти
Г. δ-амінолевулінової кислоти
Д. гідроксиметилбілану

45. У життєвому циклі грегарин
відсутня стадія:
А. сизигію
Б. гаметоцисти
В. ооцисти
Г. спори
Д. спороцисти

40. Руйнування індолілоцтової кислоти
відбувається за дії:
А. ксантиноксидази
Б. глюкозооксидази
В. пероксидази
Г. поліфенолоксидази
Д. цитохромоксидази

46. У гідромедуз нервова система
утворена:
А. лише нервовим плетивом (плексусом)
Б. лише нервовим кільцем
В. нервовим плетивом (плексусом) та
нервовим кільцем
Г. подвійним нервовим кільцем
Д. нервовим плетивом (плексусом) та
подвійним нервовим кільцем

41. У людини Leishmania tropica minor
локалізується в:
А. клітинах печінки
Б. клітинах шкіри
В. лімфатичних вузлах
Г. альвеолах легень
Д. еритроцитах

47. Функцією пневмотофору є:
А. дихання
Б. переміщення
В. виділення
Г. живлення
Д. розмноження

42. Які з перелічених видів панцирних
джгутикових є гетеротрофами?
А. цераціум (Ceratium hirudinella)
Б. морська свічка (Noctiluca miliaris)
В. перідініум (Peridinium tabulatum)
Г. орнітоцеркус (Ornithocercus)
Д. гімнодініум (Gymnodinium fuscum)

48. Чергування
статевого
і
партеногенетичного
поколінь
називається:
А. гетерогонією
Б. метагенезом
В. оогенезом
Г. гаметогенезом
Д. гетерономією

43. Які з перелічених хвороб не є
трансмісивними?
А. сонна хвороба
Б. нагана великої рогатої худоби
В. злучна хвороба коней
Г. східна виразка (пендинка)
Д. вісцеральний лейшманіоз (кала-азар)

49. Черевні кінцівки характерні для:
А. цефалокарид
Б. зяброногих
В. щелепноногих
Г. черепашкових ракоподібних
Д. вищих раків
50. У
рифтових
зонах
океанів
зареєстровані т.зв. чорні курці. Вода
проникає
в
розломи
кори,
нагрівається,
збагачується
сірководнем і сульфідами металів і
виходить з морського дна чорними
клубами. Навколо мешкають різні
тварини,
наприклад,
ріфтії,
представники класу вестіментіфер. У
їх
трофосомі
живуть
бактеріїхемосинтетики, які використовують
сірководень. Чи залежить метаболізм

44. Процес багаторазового поділу ядра,
після якого навколо новоутворених
ядер
відокремлюється
частина
цитоплазми з наступним розпадом
материнської клітини на дочірні
клітини називається:
А. монотомія
Б. палінтомія
В. синтомія
Г. шизогонія
Д. спорогонія
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вестіментіфер від функціонування
екосистем,
що
знаходяться
на
поверхні планети?
А. залежить, так як від процесів на
поверхні залежить склад речовин,
розчинених у навколишній воді;
Б. залежить, тому що запаси сірки
поповнюються з поверхні;
В. залежить, так як інтенсивність
парникового ефекту атмосфери, що
впливає на температуру води, залежить
від фотосинтезу;
Г. не залежить, оскільки світло на
глибину чорних курців не проникає, а
органіка з поверхні не потрібна для
вестіментіфер;
Д. не залежить, оскільки між поверхнею
і глибинами океану майже немає обміну
речовин.

55. Укажіть
представника
бурих
водоростей,
який
може
бути
фікобіонтом у таломі лишайника:
А. Petroderma
Б. Ectocarpus
В. Chordaria
Г. Dilophus
Д. Ascophyllum
56. Укажіть відділ грибів, що належить
до царства Tubulocristates:
А. Acrasiomycota
Б. Plasmodiophoromycota
В. Chytridiomycota
Г. Oomycota
Г. Ascomycota
57. Укажіть, як називаються дрібні
листкоподібні вирости, що утримують
вологу і розміщуються на нижній
поверхні
талому
представників
порядку Marchantiales:
А. ризоїди
Б. амфігастрії
В. ризини
Г. гомф
Д. псевдогомф

51. Виберіть
йони,
внутрішньоклітинна
концентрація
яких вища, ніж поза клітиною:
А. K+ і Mg2+
Б. Ca2+ К+
В. Cl- і FГ. K+ і Na+
Д. Na+ Mg2+

58. Укажіть порядок у межах відділу
Lycopodiophyta, у представників якого
запліднення
здійснюється
багатоджгутиковими сперматозоїдами:
А. Lycopodiales
Б. Selaginellales
В. Isoëtales
Г. Asteroxylales
Д. Protalepidodendrales

52. Укажіть, у який період клітинного
циклу спостерігається найвищий вміст
РНК у клітині:
А. G1- період
Б. S-період
В. G2-період
Г. профаза мітозу
Д. телофаза мітозу
53. Які включення, що з’являються у
клітині, є ознакою її старіння:
А. ліпідні краплі
Б. білірубін
В. ліпофусцин
Г. глікоген
Д. меланін

59. Виберіть із наведених родин ту, у
представників
якої
утворюється
насіння без елайосом:
А. Ranunculaceae
Б. Euphorbiaceae
В. Salicaceae
Г. Rаfflesiaceae
Д. Papaveraceae

54. Скільки ядерцевих організаторів
містить диплоїдний набір хромосом
людини:
А. 5
Б. 10
В. 23
Г. 46
Д. 92

60. Церки на черевці мають:
А. жуки
Б. метелики
В. щетинкохвістки
Г. клопи
Д. перетинчастокрилі
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Тест Б
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів
відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей
ВІРНИМИ можуть бути ВІД ОДНОГО ДО П’ЯТИ.
Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.
Бажаємо успіху!
1. Неотенія зустрічається у:
А. амбістом
Б. протеїв
В. справжніх саламандр
Г. безлегеневих саламандр
Д. каліфорнійських тритонів

6. У яких із нижче перерахованих
рослин
зустрічаються
ахламідні
квітки:
А. лободи білої
Б. магнолії великоквіткової
В. верби білої
Г. ясена звичайного
Д. образків болотних

2. Анадромні міграції здійснюють деякі
види:
А. осетрових
Б. лососевих
В. коропових
Г. сарганових
Д. вугрових

7. Які із нижче перерахованих рослин
мають паракарпні плоди:
А. первоцвіт весняний
Б. клен гостролистий
В. капуста городня
Г. грицики звичайні
Д. мильнянка лікарська

3. Для ссавців характерна постійна
кількість шийних хребців – 7. Які з
переліку тварин мають іншу кількість
шийних хребців:
А. ламантини
Б. лінивці
В. сумчасті
Г. китові
Д. однопрохідні
4. Дромеогнатичний
мають:
А. страуси, нанду
Б. казуари, ему
В. ківі, тінаму
Г. фазанові, курині
Д. журавлі, пастушки

тип

8. До китецекореневих рослин серед
нижче запропонованих належать:
А. конюшина лучна
Б. волошка лучна
В. подорожник великий
Г. жовтець повзучий
Д. гравілат міський

черепа

9. У стеблах і черешках яких із нижче
перерахованих рослин зустрічається
пухка коленхіма:
А. гірчака звичайного
Б. мати-й-мачухи звичайної
В. ревеню пальчастого
Г. соняшника однорічного
Д. бузини чорної

5. Які із нижче перерахованих рослин
мають вторинногоморизну кореневу
систему:
А. суниці садові
Б. помідор їстівний
В. капуста городня
Г. мати-й-мачуха звичайна
Д. пшениця тверда

10. Несправжньодихотомічне
галуження стебла властиве:
А. бузку звичайному
Б. ліщині звичайній
В. тополі білій
Г. калині звичайній
Д. гіркокаштану червоному
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11. М’язи, що розгинають ногу у
кульшовому суглобі та згинають у
колінному; при фіксованій кінцівці
разом із великим сідничним м’язом
розгинають тулуб у кульшовому
суглобі;
при
зігнутому
коліні
обертають гомілку всередину:
А. напівсухожилковий
Б. двоголовий м’яз стегна
В. гребінчастий
Г. напівперетинчастий
Д. грушоподібний

16. Які
ознаки
характерні
для
епендими:
А. вистилає порожнини спинного і
головного мозку
Б. забезпечує фільтрацію компонентів
ліквору
В. забезпечує утворення мієліну
Г. клітини здатні до фагоцитозу
Д. забезпечує метаболізм нейронів
17. Гальмівний
постсинаптичний
потенціал:
А. обумовлений
підвищенням
проникності клітинної мембрани для
іонів Na+
Б. є гіперполяризаційним потенціалом
В. обумовлений
підвищенням
проникності клітинної мембрани для
іонів К+
Г. обумовлений
підвищенням
проникності клітинної мембрани для
іонів Са2+
Д. обумовлений
підвищенням
проникності клітинної мембрани для
іонів Сl+

12. Порушення рівноваги виникає при
пошкодженні:
А. завитки
Б. півколових каналів
В. слухових кісточок
Г. слухової труби
Д. присінка
13. Які
структурні
компоненти
характерні для тромбоцитів людини:
А. ядро
Б. розвинена система канальців і
трубочок
В. цитоскелет
Г. гранули з біологічно активними
речовинами, білками
Д. центріолі

18. Функціональне
значення
симпатичної нервової системи полягає
у:
А. адаптації організму до подолання
стресових ситуацій
Б. розширенні зіниць
В. підвищенні секреторної і моторної
активності кишечника
Г. стимуляції
виділення адреналіну
мозковим шаром наднирників
Д. зниженні частоти серцевого ритму і
величини артеріального тиску

14. Завдяки
яким
клітинним
елементам пухка сполучна тканина
бере участь в імунних та алергічних
реакціях організму:
А. фіброцитам
Б. гістіоцитам
В. тучним клітинам
Г. адвентаційним клітинам
Д. плазмоцитам

19. Ендогенними факторами регуляції
гемопоезу є:
A. фактор Касла
Б. гемопоетини
В. фолієва кислота
Г. еритропоетин
Д. вітамін С

15. Укажіть із нижче наведених ознаки,
що властиві аксонам:
А. містить тигроїд (речовину Нісля)
Б. містить нейрофібрили
В. містить елементи комплексу Гольджі,
мітохондрії, гладеньку ЕПС
Г. утворює колатералі
Д. проводить імпульси до тіла нейрона

20. Які з перерахованих структур
належать до провідної системи серця
жаби:
А. вузол Ремака
Б. вузол Ашоффа – Тавара
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В. вузол Біддера
Г. вузол Кіса – Флєка
Д. вузол Людвіга

25. Які
процеси
обумовлюють
комбінативну мінливість:
А. запліднення
Б. кросинговер
В. кон’югація
Г. незалежне розходження гомологічних
хромосом в анафазі І мейозу
Д. розподіл гомологічних хромосом в
анафазі І мейозу

21. Укажіть
основні
групи
захворювань,
які
обумовлені
дефектами мтДНК:
А. викликані точковими мутаціями
Б. викликані деплецією ДНК
В. мутації, що порушують утилізацію
субстратів
Г. викликані делеціями
Д. викликані ізольованими дуплікаціями
або в поєднанні з делеціями

26. Серед
наведених
тверджень
виберіть правильні:
А. фібринопептиди, які відділяються від
фібриногена при його активації і
утворенні фібрина під час згортання
крові, особливо корисні для оцінки
частоти мутацій
Б. оскільки
гістони
Н4
фактично
ідентичні у всіх видів, то і гени гістонів
Н4 у різних видів теж ідентичні
В. основне призначення екстреної SOS –
відповіді в E. coli – підвищити виживання
клітин
за
рахунок
впровадження
компенсуючих мутацій поблизу ділянки
першочергового пошкодження ДНК
Г. усі
продукти
спонтанного
дезамінування чотирьох звичайних основ
ДНК упізнаються як неприродні, коли
вони виникають у ДНК
Д. напівконсервативна
реплікація
означає, що батьківські ланцюги ДНК
слугують матрицями для синтезу нових,
дочірніх ланцюгів ДНК, так що нові
дволанцюгові
молекули
ДНК
представлені з одного старого і одного
нового ланцюга

22. Що таке «летальні мутації»:
А. зміни гена, які призводять до
виникнення алелі, що зумовлює загибель
організмів перед досягненням ними
статевої зрілості
Б. зміни гена, які призводять до
виникнення
алелі,
що
знижує
життєздатність організму
В. зміна гена, які призводять до
виникнення алелі, що спричиняє загибель
організму тільки в гомозиготному стані
Г. зміна гена, які призводять до
виникнення алелі, що спричиняє загибель
організму тільки в гетерозиготному стані
Д. зміни гена, які можуть підвищувати
або знижувати життєздатність організму
залежно від обставин
23. Яке розщеплення в потомстві
гібридів
другого
покоління
спостерігається
за
різних
видів
епістазу:
А. 9:3:4
Б. 5:1
В. 12:3:1
Г. 13:3
Д. 9:7

27. Мутаціями
яких
із
нижче
перерахованих
білків
буде
обумовлений швидко зупиняючий
фенотип (за умови термочутливості):
А. ініціаторний білок реплікації
Б. білок, який дестабілізує спіраль
В. ДНК-лігаза
Г. ДНК-топоізомераза І
Д. ДНК-геліказа

24. Які генотипові чинники впливають
на характер розщеплення у F2 за
незалежного успадкування генів:
А. взаємодія алельних генів
Б. взаємодія неалельних генів
В. мутагени
Г. кросинговер
Д. неможливість взаємодії алельних генів

28. Із нижче перерахованих тверджень
виберіть неправильні:
А. синтез ДНК відбувається в напрямку
від 5′- до 3′-кінця на наростаючому
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ланцюгу і в напрямку 3′→5′ – на
відстаючому ланцюзі
Б. синтез ДНК в напрямку від 5′- до 3′кінця означає, що збільшення ланцюга
відбувається за рахунок приєднання
дезоксинуклеозидтрифосфатів до вільної
3′ – ОН групи
В. при зчитуванні в напрямку 5′→3′
послідовність
нуклеотидів
новосинтезованого ланцюга ДНК має
такий самий склад, як і в його
батьківському матричному ланцюзі
Г. білки,
що
з’єднуються
в
одноланцюговій ДНК у реплікативній
виделці, тримають дві гілки ДНК
роз’єднаними, закриваючи собою основи
і запобігаючи тим самим їх спарюванню
один з одним
Д. у клітинах дріжджів, мутантних за
ізомеразою ІІ, ДНК може реплікуватися,
однак хромосоми не можуть розділятися
в процесі мітозу

В. ген – не одиниця функції, оскільки дія
гена обумовлена інтеграцією функцій
його окремих частин
Г. ген – цілісна система, яка не піддається
дробленню
і
виступає
одиницею
рекомбінації
Д. ген – не одиниця рекомбінації,
оскільки кросинговер може відбуватися
всередині складового гена
32. Які основні класи первинних
пошкоджень
ДНК,
викликані
хімічними агентами, Ви знаєте:
А. активуючі пошкодження
Б. набуті
В. мутагенні
Г. спадкові
Д. інактивучі пошкодження
33. Особливостями запасаючих
вакуолей є:
А. наявність γ-ТІР інтегральних білків
тонопласту
Б. кислотне рН
В. нейтральне рН
Г. наявність аквапоріну δ-ТІР тонопласту
Д. наявність α-ТІР інтегральних білків
тонопласту

29. Які з указаних нижче процесів
характеризують
початкові
етапи
утворення реплікаційних виделок:
А. зв’язування ініціюючого білка з
точкою початку реплікації
Б. поступове збільшення наростаючого
ланцюга пре-РНК до кінцевого розміру
В. ДНК-геліказа розкриває спіраль і
приєднує праймазу – утворюється
праймосома
Г. утворення РНК-затравки – початок
синтезу відстаючого ланцюга ДНК
Д. утворення ДНК-копії за допомогою
зворотної транскриптази

34. Відкривання та закривання іонних
каналів регулюється:
А. мембранним потенціалом
Б. іонами Са2+
В. рН
Г. жирними кислотами
Д. G-білками
35. Які з нижче перерахованих
тверджень є правильними стосовно
ксантофілу лютеїну:
А. є похідним β-каротину
Б. є похідним α-каротину
В. дві спиртові групи входять до складу
кілець іонону
Г. хромофорна
група
включає
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подвійних зв’язків
Д. емпірична формула С40Н56О4

30. Які речовини блокують реакцію
транслокації на рибосомах:
А. α – аманітин
Б. циклогексимід
В. стрептоміцин
Г. еритроміцин
Д. тетрациклін
31. Укажіть основні положення теорії
гена:
А. ген
піддається
дробленню,
він
складається з окремих частин, які можуть
піддаватися мутаціям
Б. ген є одиницею мутацій

36. Синтез яких речовин спричиняє
етилен у рослині під час механічних
стресів, викликаних травоїдними
тваринами:
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А. супероксид-аніонів
Б. танінів
В. лектинів
Г. інгібіторів протеїназ
Д. фітогемаглютинів

Б. циртоцити
В. зірчасті
Г. миготливі
Д. соленоцити
43. Примітивні
ознаки
організації
моноплакофор, що проявляються в
метамерній будові, характерні для
таких систем органів:
А. нервової
Б. кровоносної
В. дихальної
Г. видільної
Д. статевої

37. Вакуолярна Н+-АТФаза наявна в:
А. мембранах ЕПР
Б. тонопласті
В. мембранах АГ
Г. зовнішній мембрані хлоропласта
Д. везикулах
38. При безстатевому розмноженні
поділ джгутикових буває:
А. монотомічним
Б. синтомічним
В. палінтомічним
Г. мітотичним
Д. мейотичним

44. Кінцевими продуктами білкового
обміну у ракоподібних є:
А. аміак
Б. сечовина
В. сечова кислота
Г. гуанін
Д. тимін

39. У
рослинних
джгутикових
зустрічаються пігменти наступних
кольорів:
А. зеленого
Б. синього
В. червоного
Г. жовтого
Д. чорного

45. Ознаками
конститутивного
(постійного)
гетерохроматину
хромосом є:
А. локалізований
у
центромерних
ділянках хромосом
Б. локалізований у теломерних ділянках
хромосом
В. генетично
неактивний,
не
транскрибується
Г. може змінювати ступінь спіралізації
Д. має багато повторів нуклеотидів
(сателітну ДНК)

40. Який вид трипаносоми викликає
сонну хворобу у людини:
А. Trypanosoma brucei rhodesiense
Б. T. brucei gambiense
В. T. brucei brucei
Г. T. evansi
Д. T. cruzi

46. Зазначте, які фізіологічні процеси
відбуваються в гіалоплазмі клітини:
А. синтез глікогену
Б. гліколіз
В. активація амінокислот
Г. фосфорилювання ферментів
Д. реплікація ДНК

41. Із
перерахованих
тверджень
виберіть ті, що розкривають біологічне
значення
стадії
медузи
у
Кишковопорожниних:
А. забезпечення розселення виду
Б. уникнення зустрічі з хижаками
В. збагачення спадкової інформації
Г. накопичення поживних речовин
Д. краще живлення

47. Зазначте, які клітинні структури
беруть
участь
у
формуванні
тубулінових мікротрубочок:
А. центросома
Б. центромери
В. лізосоми
Г. ендосоми
Д. пероксисоми

42. Які назви мають клітини, якими
закінчуються кінцеві ділянки каналів
пронефросу:
А. термінальні
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Г. Ophioglossopsida
Д. Cladoxylopsida

48. Зазначте, які функції притаманні
гранулярній ендоплазматичній сітці:
А. синтез білків, що експортуються із
клітини
Б. синтез інегральних білків мембран
В. синтез білка тубуліну
Г. компартментизація клітини
Д. хімічна модифікація білків і секреція
продуктів синтезу

54. Укажіть порядки голонасінних для
яких не характерне утворення жіночих
заростків:
А. Gnetales
Б. Ephedrales
В. Welwitschiales
Г. Pinales
Д. Cupressales

49. В яких клітинах міститься кілька
пар центріолей під час інтерфази:
А. клітинах епітелію дихальних шляхів
Б. сперматозоїдах
В. клітинах інфузорій
Г. ліпоцитах
Д. фібробластах

55. Укажіть родини магноліофітів,
квітки яких мають стамінодії:
А. Malvaceae
Б. Papaveraceae
В. Platanoceae
Г. Fabaceae
Д. Linaceae

50. Назвіть представників водоростей,
для яких характерний диплофазний
життєвий
цикл
з
гаметичною
редукцією без чергування поколінь:
А. Cystoseira
Б. Mougeotia
В. Cymbella
Г. Lithothamnion
Д. Haematococcus

56. Вкажіть, які з наведених підкласів
належать до класу Liliopsida:
А. Arecidae
Б. Caryophyllidae
В. Triuridae
Г. Dileniidae
Д. Alismatidae
57. Які
із
перерахованих
нижче
тверджень справедливі щодо міног:
А. нерозчленованість і пружність
зябрової решітки дозволяє оновлювати
воду в зябрових мішках, коли мінога
присмоктується до здобичі
Б. у личинок зяброві мішки з'єднують
глотку із зовнішнім середовищем
В. зяброві мішки мають ектодермальне
походження
Г. орган нюху – парні нюхові мішки, що
відкриваються в зовнішнє середовище
ніздрями
Д. венозна пазуха є частиною серця

51. Укажіть
порядки
класу
Ascomycetes, у яких аски оперкулятні:
А. Hypocreales
Б. Pezizales
В. Tuberales
Г. Xylariales
Д. Helotiales
52. Укажіть водорості, які входять до
складу лишайників, але у вільному
стані не зустрічаються:
А. Lobococcus
Б. Gloeocapsa
В. Nostoc
Г. Chlorococcum
Д. Coccomyxa

58. Які із перерахованих нижче
тверджень справедливі щодо ссавців:
А. зі шкірних залоз у китоподібних
зберігаються тільки дві молочні залози
Б. функцією кісткового піднебіння є
роз'єднання частин дихального і травного
трактів
В. голий землекоп – еусоціальний
пойкілотермний ссавець

53. Укажіть
класи
відділу
Polypodiophyta,
які
представлені
виключно викопними формами:
А. Aneurophytopsida
Б. Marattiopsida
В. Zygopteridopsida
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Г. хобот слона утворений видозміненими
м'якими тканинами носа і верхньої губи
Д. голосовий апарат ссавців (на відміну
від птахів) знаходиться у верхній частині
гортані
59.
Винятковими
особливостями
репродуктивної біології людини є:
А. позасезонне розмноження
Б. момент готовності самки до
запліднення прихований від самця
В. у нормальному жіночому онтогенезі є
тривалий пострепродуктивний період
Г. у нормальному чоловічому онтогенезі
немає пострепродуктивного періоду
Д. статевозрілий самець готовий до
запліднення постійно, а самка - лише
іноді
60. Чому в усіх органах, частинах
організму вени розміщені ближче до
поверхні тіла, а судини із артеріальною
кров’ю значно глибше:
А. венозна кров перед потраплянням у
легені для газообміну повинна мати
більш
низьку
температуру,
ніж
артеріальна;
Б. формування венозного кров’яного
русла відбувається пізніше;
В. це необхідно для більш ефективного
руху крові, тому що на поверхні під
шкірою вени менш стискаються м’язами;
Г. артеріальні судини розміщені глибше,
щоб уникнути пошкоджень, швидкої
втрати крові, яка рухається під тиском.
Д. формування артеріального кров’яного
русла відбувається раніше;
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Тест В
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів
відповідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них.
Зверніть увагу на листок для відповідей. Бажаємо успіху!
1. Розгляньте еволюційні типи стели:

Який тип стели із зображених на рисунку властивий сучасним однодольним рослинам?
Який тип стели із зображених на рисунку властивий сучасним дводольним рослинам та
голонасінним?
1.3. Укажіть тип стели, в якого провідна тканина складається з суцільного тяжу ксилеми з
флоемою навколо нього, властивий викопним – відділам Риніофіти, Плауноподібні,
Папоротеподібні, більшості сучасних спорових рослин?
1.4. Укажіть під якою літерою зображена актиностела?
1.5. Укажіть під якою літерою зображена артростела?
1.6. Укажіть під якою літерою зображено тип стели, що властивий представникам роду Хвощ,
утворений закритими судинно-волокнистими пучками, розміщеними в паренхімі навколо
центральної порожнини і з’єднаними у вузлах?
1.7. Укажіть під якою літерою зображена диктіостела?
1.8. Укажіть тип стели, властивий роду Плаун, у якого ксилема розчленована на окремі ділянки,
розміщені паралельно або радіально серед масиву флоеми?
1.9. Укажіть тип стели, властивий представникам різних груп Папоротеподібних, у якого в
центрі розміщується серцевина, флоема оточує ксилему з обох боків – ззовні і зсередини, є
листкові сліди і листкові прориви?
1.10. Укажіть під якою літерою зображена ектофлойна сифоностела?
1.11. Укажіть під якою літерою зображено різновид амфіфлойної сифоностели, в якої листкові
прориви розміщені так близько, що нижня частина одного прориву паралельна верхній
частині другого, центральний циліндр розсічений листковими і початковими лакунами,
заповненими паренхімою, на окремі пучки меристели; лакуни, що йдуть від серцевини до
кори, утворюють первинні радіальні серцевинні промені?
1.12. Укажіть
різновид
протостели,
що
має
радіальні
виступи
ксилеми?
1.1.
1.2.

14

2. Розгляньте представників синантропної флори України:

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

2.1. Які із зображених представників належать до алохтонної фракції?
2.2. Які із зображених представників належать до автохтонної фракції?
2.3. Які із зображених рослин належать до еуапофітів?
2.4. Які із зображених рослин належать до геміапофітів?
2.5. Які із зображених рослин належать до адвентивних видів, що за способами
натуралізації є агріофітами?
2.6. Які із зображених рослин належать до алохтонної фракції та натуралізувалися
на антропогенних екотопах?
2.7. Які із зображених рослин належать до адвентивних видів, що за способами
натуралізації є ефемерофітами?
2.8. Які із зображених рослин належать до адвентивних видів, що за способами
натуралізації є ергазіофітами?
2.9. Які із зображених видів, що походять із місцевої природної флори, належать
до випадкових антропофобних рослин антропогенних екотопів?
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ІІ. Розгляньте наступні зображення:

И

З

Й

І

2.10. Які із зображених на рисунку ІІ рослини належать до археофітів?
2.11. Які із зображених на рисунку ІІ рослини належать до неофітів?
2.12. Які із зображених на рисунку ІІ рослин походять із занесених на територію
України видів?
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3.

Розгляньне зображення мазка крові людини і її окремих клітин (А, Б) та електронні
фотографії деяких форменних елементів (В, Г, Д, Е). Дайте відповідь на наступні
запитання:

В

3.1.

Г

Д
Е
Укажіть, якими цифрами на рис. А позначено клітини крові, що фарбуються оксифільно?
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Укажіть, якою цифрою на рис. А позначено клітини крові, плазмалема яких несе
детермінанти груп крові та антиген Rh –білка?
3.3.
Укажіть цифрою компонети крові, які у своєму складі містять багато канальців, трубочок,
актинових та віментинових філаментів?
3.4.
Зазначте цифрами клітинні елементи крові, яким притаманна фагоцитарна активність?
3.5.
Укажіть цифрою клітини крові, що мігрують у тканини і дають початок клітинам Купфера
печінки, альвеолярним макрофагам, гістіоцитам сполучної тканини, клітинам мікроглії,
остеокластам та ін.?
3.6.
Укажіть цифрою клітини крові, що забезпечують реакції гуморального імунітету, взаємодію
антигенів з антитілами?
3.7.
Знайдіть відповідність між електронними фотографіями клітин крові (В, Г, Д, Е) та їх
номером на малюнку мазка крові (А)?
3.8.
Знайдіть відповідність між лейкоцитами крові та їх характеристиками, утворивши логічні
пари:
1. Т-лімфоцити
А. найбільш активні і поширені фагоцити мікроорганізмів
2. В-лімфоцити
Б. містять гранули з гепарином, гістаміном, беруть участь в алергічних
імунних реакціях
3. еозинофіли
В. відіграють провідну роль у боротьбі з гельмінтами і найпростішими
4. базофіли
Г. здійснюють перетравлення загиблих і старіючих клітин
5. нейтрофіли
Д. розпізнають і знищують антигени, регулюють імунну відповідь
6. моноцити
Е. перетворюються у плазмоцити, які синтезують імуноглобуліни
Є. є напівстовбуровими клітинами
3.9.
Зазначте, яку структуру виявляють у клітинах нейтрофілів крові при цитогенетичних
дослідженнях?
А. тільце Барра (статевий хроматин)
Г. каріолему
Б. еухроматин
Д. конститувний гетерохроматин
В. ядерце
3.10. Розгляньте процес знищення мікроорганізмів лейкоцитом (рис. Б). Розташуйте в
правильному порядку послідовність етапів, які відбуваються при цьому процесі?
А. злиття гранул лізосоми з фагосомою, утворення травної факуолі
Б. захоплення мікроорганізму і формування фагосоми
В. адгезія нейтрофіла до бактерій
Д. перетравлення мікроорганізму
3.11. Укажіть функції основних клітинних популяцій, що формуються під час імунних реакцій із
Т-лімфоцитів, сформувавши логічні пари?
А. Т-кілери
1. Розпізнання антигена, запуск клітинного і гуморального
імунітетів, регуляція взаємодій між Т-лімфоцитами
Б. Т-хелпери
2. Пригнічення активності імунних реакцій
В. Т-супресори
3. Активують клітини, що беруть участь у запаленні, знищують
клітини-мішені, вражені вірусами, грибами, пухлини
Г. Т-клітини пам’яті
4. Розпізнають чужорідні антигени, що продукуються
внутрішньоклітинними організмами, створюють хронічні
вогнища запалення із макрофагів і лімфоцитів
Д. Т-гіперчутливі клітини 5. Здійснюють фагоцитоз бактерій та відмерлих клітин
повільного типу
6. Зберігають імунологічну «пам'ять» про первинний контакт з
антигеном
3.12. Зазначте, в яких органах відбувається утворення клітин, позначених цифрою 6 на рис. А
мазка крові?
А. червоний кістковий мозок
Г. пейерові бляшки
Б. лімфатичні вузли
Д. апендикс
В. селезінка
Е. тимус
3.2.
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4.
На малюнку представлені структури ЦНС, що регулюють різні функції організму
людини:

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

І

4.1.
Укажіть структуру, видалення якої італійський фізіологог Лючіані охарактеризував відомою
тріадою А - астазія, атонія та астенія. При пошкодженні цього відділу ЦНС неможливим стає аналіз
сигналів від пропріорецепторів м’язів і сухожилків?
4.2.
Руйнування якої структури призводить до стану, що називається децеребраційною
ригідністю?
4.3.
Укажіть рисунок, на якому представлено структуру ЦНС, нейрони якої здатні секретувати
дофамін?
4.4.
Укажіть структуру ЦНС, в ядрах якої починається вестибулоспінальний тракт, що бере
участь у здійсненні установочних рефлексів пози, а саме в перорозподілі тонусу м’язів?
4.5.
В якій із представлених структур (якою цифрою позначена на рисунку) сходяться аферентні
(чутливі) шляхи від усіх рецепторів, крім нюхових, знаходяться треті нейрони аферентних шляхів,
відростки яких закінчуються в сенсорних зонах кори головного мозку?
4.6.
Укажіть структуру, при подразненні якої можна спостерігати всі ефекти, які виникають при
подразненні симпатичних і парасимпатичних нервів?
4.7.
Укажіть на якому рисунку представлено функціональне утворення ЦНС, що визначає вибір
і реалізацію адаптаційних форм поведінки, динаміку їх вроджених форм, підтримку гомеостазу,
генеративних процесів, створення емоційного фону?
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4.8.
Яка із представлених структур, містить відділ (якою цифрою позначена на рисунку), що
відповідає за прояв і регуляцію орієнтувальних рефлексів?
4.9.
Укажіть структури ЦНС, що гальмують різні прояви рухової активності та емоційні
компоненти рухової поведінки (агресивні реакції), забезпечують програму цілеспрямованих, з
урахуванням домінуючих мотивацій, рухів?
4.10. Укажіть рисунок, на якому представлено структуру, що відповідає за маніпуляції енграмами
пам’яті, входить до центральної частини нюхової сенсорної системи та забезпечує емоційну
складову поведінки?
4.11. Укажіть структури ЦНС, в яких відбувається нейрогенез (поділ стовбурових нейрональних
структур)?
4.12. Укажіть рисунки на яких представлено структури, на рівні яких функціонує ретикулярна
формація?
5.

На рисунках зображені родоводи, які позначені різними літерами:

Укажіть на яких рисунках зображено:
5.1. Аутосомно-домінантний тип успадкування?
5.2. Аутосомно-рецесивний тип успадкування?
5.3. ХД – тип успадкування?
5.4. ХР – тип успадкування?
5.5. Успадкування аутосомної ознаки за неповного домінування?
5.6. Родовід сім’ї, ураженої брахідактилією?
5.7. Родовід сім’ї, ураженої однією з форм глухонімоти?
5.8. Родовід сім’ї, ураженої серпоподібно-клітинною анемією?
5.9. Родовід сім’ї, ураженої нейрофіброматозом?
5.10. Родовід сім’ї, ураженої дальтонізмом?
5.11. Родовід, в якому показане успадкування рецесивної ознаки, локалізованої в Х-хромосомі?
5.12. Родовід, в якому показане успадкування ознаки, локалізованої в У-хромосомі?
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6. Дане завдання містить фото тварин (позначені літерами), зубні формули
(позначені арабськими цифрами) та видові назви тварин (позначені римськими
цифрами):

А

Б

В

Г

Д

Е
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Ведмідь бурий
Трубкозуб
Афаліна чорноморська
Кашалот
Даман деревний
Собака єнотоподібна

VII. Dendrohyrax dorsalis
VIII. Orycteropus afer
IX. Ursus arctos
X. Physeter macrocephalus
XI. Nyctereutes procyonoides
XII. Tursiops truncatus ponticus

6.1. Встановіть відповідність між фото тварин та їх українськими видовими
назвами?
6.2. Встановіть відповідність між видовими назвами тварин та зубними
формулами?
6.3. У позиціях 1, 2, 4 і 6 встановити загальну кількість зубів.
6.4. Які тварини є переважно рослиноїдними?
6.5. Які тварини мають високий вміст м’язового гемоглобіну?
6.6. Для яких тварин характерний зимовий сон?
6.7. Чи є серед тварин ті, які утворюють «гареми»?
6.8. Чи є серед тварин комахоїдні?
6.9. Установіть відповідність між назвами видів тварин та їх латинськими
синонімами.
6.10. Які тварини народжують переважно одне дитинча?
6.11. Яка з зображених тварин має найкоротшу вагітність?
6.12. У яких тварин відсутній крижовий відділ хребта?
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7. Наведено фото птахів (позначено літерами), їх видові назви (позначено арабськими
цифрами) та основні функції дзьобів (позначено римськими цифрами):

А

Б
В

Г

Д

Е

Є

Ж

З
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1. Тукан веселковий

Дайте відповідь на запитання:
7.1.
Установіть
відповідність
між
(райдужний)
зображеннями птахів та їх видовими
2. Косар
назвами?
3. Папуга великодзьобий
7.2. Установити
відповідність
між
4. Тупик
видовими назвами птахів та основними
5. Дятел великий строкатий
функціями їх дзьобів?
6. Кроншнеп великий
7.3. Які з перерахованих птахів належать
7. Шишкар звичайний
до ряду Gressores?
8. Марабу
7.4. Які з перерахованих птахів є
9. Дрімлюга звичайна
комахоїдними?
10.Platalea leucorodia
7.5. Які з птахів ведуть нічний спосіб
11.Tanygnathus megalorynchos
життя?
12.Dendrocopos major
7.6. Які з птахів є моногамами?
13.Caprimulgus europaeus
7.7. Пташенята
яких
птахів
є
14.Fratercula arctica
виводковими?
15.Loxia curvirostra
7.8. Які з птахів не ходять, а ноги
16.Ramphastos sulfuratus
використовують тільки для опори при
17.Leptoptilos crumeniferus
сидінні?
18.Numenius arquata
7.9. Установіть відповідність між назвами
видів птахів та їх латинськими синонімами?
7.10. Для пташенят яких птахів характерна
наявність «п’яткового мозоля»?
I. Вилучати із вологого ґрунту,
мілководдя
та
мулу
дрібних
молюсків, червів, комах.
II. Проціджують через дзьоб ґрунт,
відбираючи можливу їжу.
III. Розкривають лусочки шишок
хвойних рослин.
IV . Утримують здобич, риють нори.
V. Видовбують дупла та відловлюють
комах.
VI. Відловлюють комах.
VII. Захвачують та дроблять їжу,
допомагають при переміщенні по
деревах.
VIII. Пробивають шкіру копитних
тварин.
IX. Дотягуються до великого плоду
та утримують його.

7.11.
Які
з птахів є колоніальними?
7.12. Які з птахів відкладають завжди тільки
одне яйце?
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8.

Фітогормони та їх синтетичні аналоги:

А
Б

В

Г

Е
Д

Ж

Є

И
З
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8.1. На якому малюнку зображена сполука абсцизова кислота?
8.2. Які з вище наведених речовин належать до стимуляторів росту і розвитку
рослин?
8.3. Які з вище навеених речовин належать до інгібіторів росту?
8.4. Який фітогормон із наведених речовин є гормоном цвітіння?
8.5. Назвіть синтетичні аналоги ауксинів, які за фізіологічною дією належать до
гербіцидів?
8.6. Які з фітогормонів синтезуються триптофановим шляхом?
8.7. Синтез якого гормону починається з метіоніну?
8.8. Який гормон-антагоніст ауксину починає синтезуватися в клітині за високої
його концентрації?
8.9. Який фітогормон при охолодженні рослин зупиняє синтез білків, ДНК та РНК?
8.10. Попередником яких фітогормонів є аденін?
8.11. Яка речовина у листках контролює закладку судинних елементів?
8.12. Який з наведених фітогормонів контролює S-фазу клітинного циклу рослин?
8.13. Який гормон утворюється із попередника ент-каурену?
8.14. Які з фітогормонів містять трансмембранний переносник PIN-білок, що
потребує затрати енергії?
8.15. Біосинтез якого гормону інгібується паклобутразолом?
8.16. Рецептором якої речовини є білок RPK 1?
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9.

На рисунку ображені типи ротових апаратів комах:

А

Б

В

Г

Д

Е

Є

Ж

З
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Дайте відповіді на питання:
9.1. Який тип ротового апарату із вище зображених є найменш спеціалізованим?
9.2. Укажіть якими літерами на рисунку позначено лижучий тип ротового апарату?
9.3. Укажіть якими літерами на рисунку позначено смоктальний тип ротового
апарату?
9.4. Укажіть якими літерами на рисунку позначено гризучо-лижучий тип ротового
апарату?
9.5. Укажіть якими літерами на рисунку позначено гризучий тип ротового апарату?
9.6. Укажіть якими літерами на рисунку позначено колючо-смоктальний тип
ротового апарату?
9.7. Укажіть на малюнках лабрум?
9.8. Укажіть на малюнках мандибули?
9.9. Укажіть на малюнках максили?
9.10. Укажіть на малюнках лабіум?
9.11. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено кардо?
9.12. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено стіпес?
9.13. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено максилярний щупик?
9.14. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено лацинію?
9.15. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено галею?
9.16. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено субментум?
9.17. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено ментум?
9.18. Якими числами на рисунку із зображенням гризучого ротового апарату
позначено лабіальні щупики?
10. Розгляньте схему будови зовнішньої плазматичної мембрани. Дайте
відповідь на наступні питання:
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Установіть відповідність між структурними компонентами плазмолеми та їх
цифровим позначенням на рисунку?
А. холестерол
Б. інтегральні білки
В. периферичні білки
Г. глікопротеїди
Д. фосфоліпіди
Е. гідрофобні ланцюги жирних кислот
Ж. гідрофільні полярні головки фосфоліпідів
10.2. Укажіть, якими цифрами позначено складові біологічних мембран, що
забезпечують їх текучість, здатність до самозамикання при розривах і
формують бішарову структуру?
10.3. Укажіть цифрою, яка мембранна структура бере участь в утворенні
глікокаліксу і забезпечує рецепторну функцію?
10.4. Укажіть цифрою, яка структура притаманна, як правило, лише мембранам
тваринних клітин?
10.5. Укажіть, які твердження є правильними стосовно зовнішньої цитоплазматичної
мембрани еукаріот?
А. виникає і оновлюється за рахунок гранулярної ЕПС та комплексу Гольджі
Б. виконує бар’єрну та рецепторну функції
В. бере участь у формуванні пелікули одноклітинних організмів
Г. бере участь у різноманітних біохімічних реакціях (окиснення, синтезу тощо),
містить складні поліферментні комплекси
Д. асиметрична за будовою
Е. здійснює лише активний транспорт речовин у клітину
Є. має однаковий хімічний склад в усіх клітинах організму
10.6. На електронній фотографії між двома міоцитами знайдено зону, де плазмолеми
сусідніх клітин розділені міжклітинним простором завширшки 2-3 нм, а в їх
10.1.
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структурі один проти одного розміщені білкові комплекси. Зазначте, який це
різновид міжклітинного контакту?
А. щільний
Б. простий
В. десмосома
Г. напівдесмосома
Д. нексус (щілинний контакт)
10.7. На електронній фотографії між сусідніми епітеліоцитами тонкого кишечника
виявлено структуру, що має вигляд дископодібних потовщень контактуючих ділянок
обох плазмолем, які розмежовані міжклітинним простором завширшки 10-30 нм. У
цитоплазмі обох клітин містяться зони електронно-щільної речовини, в якій
візуалізуються пучки тонофіламентів. Зазначте, який це різновид міжклітинного
контакту?
А. щільний
Б. простий
В. десмосома
Г. напівдесмосома
Д. нексус (щілинний контакт)
10.8. Зазначте, які різновиди активного транспорту речовин здійснює плазмолема?
А. полегшена дифузія через спеціальні іонні канали в мембрані
Б. осмос
В. за допомогою іонних каналів та насосів
Г. піноцитоз
Д. фагоцитоз
Е. рецепторно-опосередкований ендоцитоз
Є. екзоцитоз
10.9. Зазначте, які функції мають компоненти мембрани, зображені на рисунку під
цифрами 3, 4, 5?
А. утворюють глікокалікс
Б. забезпечують транспорт молекул та іонів
В. підтримують структуру мембран
Г. є біологічними каталізаторами – ферментами
Д. змінюють конфігурацію плазмолеми
10.10. Як називаються округлі пухирці, наночастинки, побудовані із штучних
мембран, що здійснюють адресну доставку ліків і косметичних засобів у
клітину?
А. наносоми
Б. ліпосоми
В. лізосоми
Г. ендосоми
Д. вакуолі
10.11.Які твердження є правильними стосовно такого різновиду мембранного
транспорту як екзоцитоз:
А. відбувається із затратами енергії
Б. є пасивним транспортом
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В. відбувається за участю комплексу Гольджі
Г. відбувається за участю мікрофіламентів і мікротрубочок цитоскелету
Д. характерний для клітин гландулоцитів
10.12.Зазначте, які твердження є правильними стосовно компонента мембрани, що
позначений цифрою 6:
А. гідрофільна сполука
Б. гідрофобна сполука
В. амфіпатична (амфіфільна) сполука
Г. утворює бішарову структуру
Д. утворює іонні канали
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11.

На рисунках зображені рослини, які позначені різними літерами.

Укажіть, на яких рисунках зображено:
11.1. Рослини, в яких домінуючим поколінням є гаметофіт?
11.2. Рослини, в яких вегетативне тіло представлене таломом?
11.3. Різноспорові рослини?
11.4. Рослини, яким притаманне дихотомічне галуження?
11.5. Викопні представники вищих спорових рослин?
11.6. Рослини, в яких фотосинтез здійснює стебло?
11.7. Рослини, які прикріплюються до ґрунту ризоїдами?
11.8. Рослини, в яких запліднення здійснюється багатоджгутиковими
сперматозоїдами?
11.9. Рослини, в яких коробочка спорогона має кришечку?
11.10.Рослини, у яких утворюються спори з елатерами?
11.11.Рослини, які мають камбій?
11.12.Рослини, що належать до відділу Плауноподібні?
11.13 Дерев’янисті рослини?
11.14.Рослини, характерною ознакою яких є наявність спорангієфорів?
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