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II ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ 

2015 

 
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! 

 

1. Якій з перерахованих рослин властиві 

еквіфаціальні листки: 

А. цибулі городній; 

Б. гладіолусу великоквітковому; 

В. березі повислій; 

Г. конюшині повзучій; 

Д. очитку звичайному. 

 

2. Рослини, які частково або повністю 

перейшли з природних на антропогенні 

екотопи, – це: 

А. апофіти; 

Б. археофіти; 

В. неофіти; 

Г. ефемерофіти; 

Д. ергазіофіти. 

 

3. Для якої з нижче перерахованих рослин 

властивий псевдодихотомічний тип 

галуження пагонів: 

А. бузку звичайному; 

Б. ліщині звичайній; 

В. сливі садовій; 

Г. буку лісовому; 

Д. ялині звичайній. 

 

4. Шийка коренеплоду формується з: 

А. вкороченого пагона; 

Б. підсім'ядольного коліна; 

В. головного кореня; 

Г. додаткового кореня; 

Д. бруньки. 

 

5. Вкажіть, якій з перерахованих рослин 

властива апогамія: 

А. тютюну справжньому; 

Б. дурману звичайному; 

В. кульбабі лікарській; 

Г. нечуй-вітеру волохатому; 

Д. подорожнику ланцетолистому. 

 

6. Який тип живлення 

властивий зображеній на 

рисунку рослині: 

 

А. сапрофітний; 

Б. симбіотрофний; 

В. паразитичний; 

Г. епіфітний; 

Д. напівпаразитичний. 

 

 

7. Яка з наведених нижче 

рослин належить до китецекореневих: 

А. тонконіг лучний; 

Б. подорожник великий; 

В. нарцис білий; 

Г. конюшина лучна; 

Д. веснівка широколиста. 

 

8. Виберіть із нижче перерахованих 

структур вирости епідерми та клітин 

субепідермальної тканини: 

А. трихоми; 

Б. залозисті волоски; 

В. жалкі волоски; 

Г. емергенци; 

Д. продихи. 

 

9. Визначіть рід, у представників 

якого монадні стадії представлені 

багатоджгутиковими зооспорами 

(синзооспорами):  
А. Vaucheria;  

Б. Scenedesmus; 

В. Navicula; 

Г. Fucus; 

Д. Oscillatoria. 
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10. Назвіть еколого-трофічну групу грибів, 

представники якої утворюють везикули та 

арбускули:  

А. сапротрофи; 

Б. мікоризні гриби; 

В. ксилотрофи; 

Г. мікотрофи; 

Д. копротрофи. 

 

11. Вкажіть дводомну рослину: 

А. верба козяча;  

Б. береза повисла; 

В. каштан їстівний; 

Г. кукурудза звичайна; 

Д. сосна звичайна.  

 

12. Зазначте тип статевого процесу, 

притаманним вищим рослинам: 

А. хологамія; 

Б. ізогамія; 

В. оогамія;  

Г. гетерогамія; 

Д. кон’югація. 

 

13. Занурена в цитоплазму частина джгутика, 

яка містить триплетні фібрили називається: 

А. аксіальна гранула; 

Б. кінетосома; 

В. парабазальне тіло; 

Г. кінетопласт; 

Д. аксостиль. 

 

14. У грегарин функцію прикріплення 

виконує: 

А. ботрія; 

Б. ботридія; 

В. епімерит; 

Г. протомерит; 

Д. дейтомерит. 

 

15. Представники якого класу ведуть 

вільноживучий спосіб життя: 

А. Turbellaria; 

Б. Trematoda; 

В. Monogenoidea; 

Г. Cestoda; 

Д. Cestodaria. 

 

16. Виберіть правильний порядок стадій 

розвитку печінкового сисуна: 

А. мірацидій, редія, спороциста, церкарія, 

адолескарія; 

Б. мірацидій, спороциста, редія, церкарія, 

адолескарія; 

В. адолескарія, мірацидій, редія, 

спороциста, церкарія; 

Г. мірацидій, редія, церкарія, 

адолескарія, спороциста; 

Д. спороциста, редія, церкарія, 

адолескарія, мірацидій. 

 

17. До геогельмінтів відносять: 

А. Орistorchis felineus; 

Б. Schistosoma haematobium; 

В. Echinococcus granulosus; 

Г. Ascaris lumbricoides; 

Д. Taeniarhynchus saginatus. 

 

18. У людини може відбуватись 

автоінвазія в разі паразитування: 

А. Echinococcus granulosus; 

Б. Taeniarhynchus saginatus; 

В. Diphyllobothrium latum; 

Г. Taenia solium; 

Д. Schistosoma haematobium. 

 

19. Провізорні органи - зяброві 

листочки - мають личинки: 

А. метеликів; 

Б. жуків; 

В. рівнокрилих бабок; 

Г. різнокрилих бабок; 

Д. клопів. 

 

20. Вапняковою оболонкою 

(шкаралупою) яйце покривається в: 

А. яйцепроводі; 

Б. матці; 

В. піхві; 

Г. яєчнику; 

Д. товстій кишці. 

 

21. Визначте, якому хребцю 

притаманні наступні анатомічні 

утвори: передня і задня дуги, великий 

хребцевий отвір, бічні маси: 

А. атлант; 

Б. осьовий; 

В. виступаючий; 

Г. грудний; 

Д. куприковий. 
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22. Згинає передпліччя, встановлює кисть в 

положенні між пронацією і супінацією м'яз: 

А. круглий пронатор; 

Б. плечопроменевий; 

В. довгий долонний; 

Г. ліктьовий згинач кисті; 

Д. квадратний пронатор. 

 

23. Яка ділянка зорового шляху порушена при 

випадінні зору у медіальній частині обох очей: 

А. сітківка; 

Б. зоровий нерв; 

В. зоровий тракт; 

Г. перехрестя зорових нервів; 

Д. подушка зорового бугра. 

 

24. Яка збудлива структура характеризується 

найнижчим порогом подразнення: 

А. нервово-мязовий синапс; 

Б. міокард; 

В. поперечно-посмугований м’яз; 

Г. нерв; 

Д. гладенький м’яз. 

 

25. В основі якого з перерахованих рефлексів 

лежить моносинаптична рефлекторна дуга: 

А. сечовипускний рефлекс; 

Б. зіничний рефлекс; 

В. міотатичний рефлекс; 

Г. аксон-рефлекс; 

Д. перистальтичний рефлекс. 

 

26. Що таке інотропний ефект впливу ВНС на 

серце? 

А. зміна ЧСС; 

Б. зміна збудливості міокарду; 

В. зміна провідності міокарду; 

Г. зміна сили скорочення міокарду; 

Д. зміна тонусу міокарду. 

 

27. В якій частині судинного русла найменша 

лінійна швидкість кровотоку: 

А. аорті; 

Б. артеріолах; 

В. артеріях; 

Г. венах; 

Д. капілярах. 

 

28. Явище набубнявіння в клітинній стінці 

обумовлено такими ефектами: 

А. гідратацією полісахаридів; 

Б. накопичення води між мікрофібрилами; 

В. накопичення води в міжміцелюлярному 

просторі; 

Г. вірна відповідь Б та В; 

Д. вірна відповідь А, Б та В. 

 

29. У рибосомах хлоропластів 

синтезуються: 

А. більшість білків строми; 

Б. більшість білків мембран тилакоїдів; 

В. ліпіди мембран тилакоїдів; 

Г. більшість білків зовнішньої мембрани 

хлоропласта; 

Д. більшість білків внутрішньої 

мембрани хлоропласта. 

 

30. Основним хімічним компонентом 

поясків Каспарі є: 

А. суберин; 

Б. споронін; 

В. лігнін; 

Г. полленін; 

Д. кутин. 

 

31. Білки водоокислюючого 

комплексу входять до складу: 

А. ядра комплекса ФСІІ; 

Б. периферійного домена комплекса 

ФСІІ; 

В. світлозбираючого комплексу СЗКІІ; 

Г. ядра комплекса ФСІ; 

Д. стромального периферійного домена 

комплекса ФСІ. 

 

32. Реакції карбоксилювання для С4-

шляху фотосинтезу відбувається за 

рахунок активності ферменту: 

А. NADP-малатдегідрогенази; 

Б. Rubisco; 

В. ФЕП- карбоксилази; 

Г. піруватортофосфатдикінази; 

Д. ФЕП- карбоксикінази. 

 

33. Який різновид сполучних тканин є 

найбільш поширеним в організмі 

людини: 

А. ретикулярної; 

Б. пухкої волокнистої; 

В. щільно оформленої; 

Г. жирової; 

Д. щільно неоформленої. 

 

34. Яка тканина утворює вушну 

раковину, евстахієву трубу, 

надгортанник: 

А. гіалінова хрящова; 

Б. еластична хрящова; 
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В. волокниста хрящова; 

Г. грубоволокниста кісткова; 

Д. щільна неоформлена. 

 

35. Зв'язок кардіоміоцитів між собою 

здійснюють такі структури: 

А. вставні диски; 

Б. синапси; 

В. сарколема; 

Г. саркоплазматична сітка; 

Д. міофібрили. 

 

36. Вкажіть, які гліоцити вистилають спино-

мозковий канал і шлуночки головного мозку: 

А. астроцити; 

Б. епендимоцити; 

В. клітини-супутники олігодендроглії; 

Г. лемоцити (шванівські клітини); 

Д. клітини мікроглії. 

 

37. Тороїд – це бактерія у формі: 

А. зірки; 

Б. звивистої палички; 

В. ланцюжка коків; 

Г. замкненого та незамкненого кільця; 

Д. трикутника. 

 

38. Уробактерії беруть участь у процесі: 

А. нітрифікації; 

Б. асиміляторній денітрифікації; 

В. амоніфікації; 

Г. азотфіксації; 

Д. дисиміляторній денітрифікації. 

 

39. Клон – це: 

А. чиста культура мікроорганізмів, одержана з 

однієї клітини; 

Б. бактерії одного виду, які висіяли на твердому 

поживному середовищі; 

В. бактерії, які виросли на селективному 

поживномусередовищі; 

Г. штам мікроорганізмів, який відібрали для 

конкретної роботи; 

Д. культура мікроорганізмів одного виду, яку 

вирощують на спеціальному поживному 

середовищі упродовж різного часу. 

 

40. До складу клітинної оболонки бактерій 

входить: 

А. білки та РНК; 

Б. пептидоглікан; 

В. пілін; 

Г. гліцин; 

Д. тіамін. 

41. У чому полягає властивість 

виродженості генетичного коду: 

А. генетичний код мав кодони, які не 

визначають включення до складу 

поліпептидного ланцюга жодної з 

амінокислот; 

Б. одна амінокислота може кодуватися 

кількома кодонами; 

В. кілька амінокислот кодуються одним 

кодоном; 

Г. до складу генів входять інтрони - такі 

ділянки ДНК, які транскрибуються, але 

створені на їх основі відрізки іРНК не 

транслюються; 

Д. до складу генів входять екзони. 

 

42. Ідея триплетності генетичного 

коду вперше була запропонована: 

А. Ф. Кріком; 

Б. М. Ніренбергом; 

В. Г. Кораном; 

Г. Г. Гамовим; 

Д. Р. Фішером. 

 

43. Фрагмент Оказакі – це: 

А. ділянка РНК, яка синтезується як 

затравка під час реплікації; 

Б. ділянка ДНК, яка синтезується під час 

реплікації між двома РНК-затравками; 

В. відстань між двома точками початку 

реплікації на хромосомі; 

Г. фрагмент ДНК, який утворюється під 

час її розриву рестриктазами; 

Д. ділянка гену, яка сигналізує про 

закінчення синтезу білка. 

 

44. Що таке атенуація: 

А. регуляція транскрипції на рівні 

термінації, яка відбувається під час 

експресії деяких бактеріальних 

оперонів; 

Б. зміна у ДНК, яка призводять до 

заміни змістовного кодону, який 

відповідає певній амінокислоті на 

беззмістовний (термінуючий); 

В. мутація, яка викликана вставкою 

додаткової основи між двома послідовно 

розміщеними основами ДНК; 

Г. різновид реплікації, при якій дві 

реплікаційні вилки рухаються у 

протилежних напрямках від спільного 

старту – oriC; 

Д. спадкова зміна у хромосомі. 
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45. Схема розміщення генів, які входять до 

складу однієї хромосоми і належать до однієї 

групи зчеплення з вказівкою відстані між 

ними, називається: 

А. генотипом; 

Б. хромосомою; 

В. каріотипом; 

Г. ідіограмою; 

Д. генетичною картою. 

 

46. У метафазній пластинці з культури 

лімфоцитів дитини щепленої проти віспи, 

виявлена додаткова хромосома із групи Е. 

Проаналізуйте цей факт і виберіть до якого 

типу належить зазначена мутація: 

А. транслокація; 

Б. інверсія; 

В. делеція; 

Г. поліплоїдія; 

Д. гетероплоїдія. 

 

47. До взаємодії неалельних генів не 

належить: 
А. кодомінування; 

Б. комплементарність; 

В. епістаз; 

Г. полімерія; 

Д. "ефект положення". 

 

48. Який вид взаємодії неалельних генів 

лежить в основі атавізму: 

А. комплементарність; 

Б. реверсія; 

В. полімерія; 

Г. епістаз; 

Д. кодомінування. 

 

49. У людини нормальна пігментація шкіри 

(С) домінує над альбінізмом (с), наявність 

ластовиння (Р) – над його відсутністю (р). 

Визначте ймовірність народження дітей, 

схожих на батьків, якщо батько й мати 

дигетерозиготні: 

А. 1/16; 

Б. 2/16; 

В. 3/16; 

Г. 6/16; 

Д. 9/16. 

 

50. Повторення зародками деяких з 

ембріональних стадій предків − це: 

А. закон зародкової подібності; 

Б. принцип рекапітуляції; 

В. закон поступовості появи ознак; 

Г. біогенетичний закон; 

Д. принцип кореляції. 

 

51. Головна причина боротьби за 

існування: 

А. геометрична прогресія розмноження 

організмів; 

Б. фізичні (неорганічні) чинники 

середовища; 

В. біологічні чинники середовища; 

Г. природний добір; 

Д. елімінація. 
 

52. Алопатричне видоутворення − це 

спосіб, за якого утворюються нові 

форми від споріднених груп: 

А. з ареалами, що перекриваються; 

Б. з ареалами, що не перекриваються; 

В. з ареалами, що дотикаються; 

Г. зі спільним ареалом; 

Д. в межах ареалу батьківської форми. 

 

53. Яка концепція вважає види 

постійними та незмінними: 

А. типологічна; 

Б. номіналістична; 

В. біологічна; 

Г. біогенетична; 

Д. еволюційна. 

 

54. Який приклад ілюструє принцип 

посилення або інтенсифікації головної 

функції: 

А. у китоподібних головною функцією 

кінцівок є плавання; 

Б. у медичної п’явки лакунарна система 

(залишки целому) виконує функції 

кровоносної; 

В. у птахів в мускульному шлунку 

відбувається механічна переробка їжі за 

допомогою камінців; 

Г. у змій відбулось збільшення кількості 

ребер; 

Д. у безхребетних тварин відбулось 

заміщення гладкої мускулатури на 

поперечносмугасту. 

 

55. Мембрана вакуолі рослинних 

клітин називається: 

А. тонопласт; 

Б. плазмолема; 

В. каріолема; 

Г. цитолема; 

Д. протопласт. 
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56. Вкажіть органелу, що забезпечує 

накопичення йонів Кальцію у клітині: 
А. гранулярна ендоплазматична сітка; 

Б. агранулярна ендоплазматична сітка; 

В. комплекс Гольджі; 

Г. лізосоми; 

Д. пероксисоми. 

 

57. Яка органела клітини відіграє провідну 

роль у метаболізмі сечовини та окисненні 

амінокислот: 

А. гранулярна ендоплазматична сітка; 

Б. агранулярна ендоплазматична сітка; 

В. комплекс Гольджі; 

Г. лізосоми; 

Д. пероксисоми. 

 

58. Вкажіть клітинну структуру, що є центром 

організації тубулінових мікротрубочок: 
А. центросома; 

Б. цитоскелет; 

В. аксонема; 

Г. діктіосома; 

Д. пероксисома. 

 

59. Вкажіть, яке включення є важливою 

ознакою старіння тваринних клітин: 

А. глікоген; 

Б. ліпофусцин; 

В. лютеїн; 

Г. міоглобін; 

Д. меланін. 

 

60. На мікропрепараті епітелію сечового 

міхура людини видно великі клітини з 

кількома ядрами дещо різного розміру. 

Вкажіть тип поділу, результатом якого є 

виникнення таких багатоядерних клітин: 

А. мітоз; 

Б. ендомітоз; 

В. мейоз; 

Г. амітоз; 

Д. каріокінез. 

 

61. Зазначте, як називається природна 

запрограмована смерть клітини: 

А. апоптоз; 

Б. автоліз; 

В. автофагія; 

Г. некроз; 

Д. лізис. 

 

 

 

62. Метильні групи (-СН3) 

використовуються в організмі для 

синтезу таких важливих сполук, як 

креатин, холін, адреналін та інші. 

Джерелом цих груп є одна з 

незамінних амінокислот, а саме:  

А. лейцин; 

Б. валін; 

В. метіонін; 

Г. ізолейцин; 

Д. триптофан. 

 

63. Характерною ознакою глікогенозу 

є біль у м’язах під час фізичної 

роботи. В крові реєструється 

гіпоглікемія. Вроджена недостатність 

якого фермента зумовлює цю 

патологію: 

А. глікогенфосфорилази; 

Б. глюкозо-6-фосфатдегідрогенази; 

В. альфа-амілази; 

Г. гама-амілази; 

Д. лізосомальної глікозидази. 

 

64. Центральним проміжним 

продуктом всіх обмінів (білків, 

ліпідів, вуглеводів) є: 

А. лактат; 

Б. сукциніл КоА; 

В. щавелево-оцтова кислота; 

Г. ацетил-КоА; 

Д. цитрат. 

 

65. У дитини спостерігається 

затримка росту і розумового 

розвитку, з сечею виділяється велика 

кількість оротової кислоти. Ця 

спадкова хвороба розвивається 

внаслідок порушення:   

А. розпаду пуринових нуклеотидів; 

Б. синтезу піримідинових нуклеотидів; 

В. розпаду піримідинових нуклеотидів; 

Г. синтезу пуринових нуклеотидів; 

Д. перетворення рибонуклеотидів у 

дезоксирибонуклеотид. 
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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! 
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1. Вкажіть назви рослин, в яких листки втратили здатність до фотосинтезу: 

А. омела біла; 

Б. повитиця європейська; 

В. вовчок гіллястий; 

Г. петрів хрест; 

Д. горох посівний. 

 

2. Назвіть представників оліготрофних рослин: 

А. журавлина болотна; 

Б. багно звичайне; 

В. грушанка круглолиста; 

Г. маслина європейська; 

Д. верес звичайний. 

 

3. Із нижче перерахованих рядів виберіть ряди гомологічних органів: 

А. вусики гороху посівного, глечики непентеса крилатого, брунькові луски тополі білої, 

колючки барбарису звичайного; 

Б. колючки глоду українського, колючки робінії псевдоакації, колючки барбарису звичайного; 

В. бульби пасльону бульбистого, цибулини цибулі городньої, бульбоцибулини шафрану 

кримського; 

Г. вуса суниць лісових, вусики винограду дикого, кладодії мюленбекії сплутаної, філокладії 

рускуса понтійського; 

Д. вусики гороху посівного, вусики винограду дикого, вуса суниць лісових, вусики чини 

посівної. 

 

4. Яким із перерахованих нижче рослин властива вторинногоморизна коренева 

система: 

А. житу посівному; 

Б. суницям садовим; 

В. мати-й-мачусі звичайній; 

Г. помідору їстівному; 

Д. плауну булавовидному. 

 

5. Назвіть ознаки, які є спільними для представників відділів Ascomycota та 

Basidiomycota:  

А. наявність септованого міцелію;  

Б. наявність ДАП-шляху біосинтезу лізину;  

В. наявність ААА-шляху біосинтезу лізину;  

Г. наявність аскогенних гіфів; 

Д. наявність зооспор.  

 

6. Зазначте, що є гаметофітом у насінних рослин: 
А. насінина; 

Б. насінний зачаток; 

В. квітка; 

Г. пилкове зерно;  

Д. зародковий мішок.  

 

7. Зазначте, чим представлені Psilotophyta:  
А. сучасними формами рослин;  

Б. виключно викопними формами рослин;  
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В. нижчими рослинами; 

Г. вищими рослинами;  

Д. архегоніальними рослинами.  

 

8. Вкажіть відділи рослин, які представлені виключно викопними рослинами:  
А. Psilotophyta;  

Б. Rhyniophyta;  

В. Zosterophyllophyta;  

Г. Xanthophyta; 

Д. Bryophyta. 

 

9. Сталість форми тіла рослинних джгутикових забезпечується наявністю: 

А. пелікули; 

Б. кутикули; 

В. целюлози; 

Г. мінерального скелету; 

Д. плазмалеми. 

10. Провізорними органами церкарій є: 

А. стилет; 

Б. хвіст; 

В. залоза проникнення; 

Г. родильна пора; 

Д. зародкові кулі. 

 

11. Для аплакофор характерними є ознаки: 

А. тіло білатеральне; 

Б. тіло асиметричне; 

В. нога добре розвинена; 

Г. на місці ноги – борозна; 

Д. переважно дрібні, червоподібні організми. 

 

12. Органами дихання у черевоногих молюсків можуть бути: 

А. ктенидії; 

Б. адаптивні зябра; 

В. легеня; 

Г. поверхня тіла; 

Д. задня кишка. 

 

13. Ехолокація добре розвинута у: 

А. вечірниці малої; 

Б. ховраха крапчастого; 

В. білки звичайної; 

Г. афаліни чорноморської; 

Д. собаки єнотовидної. 

 

14. Органи кровообігу кісткових риб характеризуються наявністю: 

А. цибулини аорти; 

Б. 5-ти пар зябрових артерій; 

В. 4-х пар зябрових артерій; 

Г. артеріального конуса; 

Д. 3-х пар зябрових артерій. 
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15. Які ознаки відмінності від хрящових риб мають кісткові риби: 

А. кістковий скелет; 

Б. щелепи; 

В. плавальний міхур; 

Г. наявність цибулини аорти; 

Д. наявність спірального клапана. 

 

16. Органи чуття ланцетника представлені: 

А. нюховою ямкою; 

Б. вічком Гессе; 

В. Якобсоновим органом; 

Г. смаковими рецепторами ротової порожнини; 

Д. органом зору. 

 

17. В утворенні колінного суглоба беруть участь такі кістки: 

А. стегнова кістка; 

Б. малогомілкова кістка; 

В. великогомілкова кістка; 

Г. наколінок; 

Д. таранна кістка. 

 

18. Шари міокарду, що є загальними для обох шлуночків – це: 

А. поверхневий шар поздовжніх волокон; 

Б. середній шар кругових волокон; 

В. поверхневий шар поперечних волокон; 

Г. внутрішній шар поздовжніх волокон; 

Д. внутрішній шар поперечних волокон. 

 

19. Парними хрящами гортані є: 

А. клиноподібні; 

Б. черпакуваті; 

В. щитоподібні; 

Г. ріжкуваті; 

Д. перснеподібні. 

 

20. До ядер мозочка належать:  

А. ядро намету;  

Б. коркоподібне ядро;  

В. червоне ядро;  

Г. зубчасте ядро; 

Д. кулясте ядро.  

 

21 Суто гальмівними медіаторами є: 

А. адреналін; 

Б. норадреналін; 

В. ацетилхолін; 

Г. гама-аміномасляна кислота 

Д. гліцин 

 

22. До факторів, що впливають на еритропоез належать: 

А. еритропоетин; 

Б. фактор Касла; 
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В. вітаміни групи В; 

Г. вітамін Н; 

Д. підвищення рівня гепарину. 

 

 

 

23. Які шляхи утворюють аксони перших нейронів, що проводять свідому 

пропріоцептивну чутливість: 

А. Шлях Голля; 

Б. Шлях Флексига; 

В. Шлях Бурдаха; 

Г. Шлях Говерса; 

Д. Кортикоспінальний передній та бічний шляхи.  

 

24. Які факти підтверджують основні положення ендосимбіотичної теорії походження 

пластид та мітохондрій: 

А. наявність у пластид та мітохондрій двохмембранної оболонки; 

Б. їх відносна генетична автономність; 

В. подібність ультраструктури клітин синьо-зелених водоростей та хлоропластів вищих 

рослин; 

Г. подібність ультраструктури клітин бактерій та мітохондрій еукаріотичних  клітин; 

Д. подібність процесів поділу прокаріотичних клітин, пластид та мітохондрій. 

 

25. У складі крохмального зерна може міститись: 

А. амілоза; 

Б. амілопектин; 

В. амілодекстрин; 

Г. фосфорна кислота; 

Д. еритродекстрин. 

 

26. Назвіть представників пойкілогідричних рослин, які в засушливий період 

переходять в стан криптобіозу: 

А. червоні водорості Bangia; 

Б. червоні водорості Porphyra; 

В. мох Funaria; 

Г. кислиця Oxalis; 

Д. міротамнус Flabellifolia. 

 

27. Відмітьте ознаки, характерні для абсцизової кислоти: 

А. це гормон механічного стресу; 

Б. це гормон водного стресу; 

В. сприяє закриттю продихів; 

Г. найбільша її кількість синтезується в апексі стебла; 

Д. це продукт специфічної деградації каротиноїдів. 

 

28. Які тканини належать до сполучних тканин зі спеціальними властивостями: 

А. ретикулярна; 

Б. пухка; 

В. щільна оформлена; 

Г. жирова;
 

Д. пігментна. 
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29. Які клітини крові належать до агранулоцитів: 

А. нейтрофіли; 

Б. еозинофіли; 

В. базофіли; 

Г. лімфоцити; 
 

Д. моноцити. 

 

30. Посмуговану серцеву м′язову тканину формують: 

А. робочі кардіоміоцити; 

Б. провідні кардіоміоцити; 

В. секреторні (ендокринні) кардіоміоцити; 

Г. м′язові волокна; 

Д. епітеліально-м′язові клітини. 

 

31. Зазначте складові гіалінового хряща: 

А. охрястя; 

Б. хондробласти; 

В. хондроцити; 

Г. колагенові волокна; 

Д. еластичні волокна. 

 

32. Головними компонентами мікрофлори кишківника людини є: 

А. вібріони; 

Б. біфідобактерії; 

В. залізобактерії; 

Г. лактобактерії; 

Д. актиноміцети. 

 

33. Для грампозитивних бактерій характерною ознакою є наявність: 

А. тейхоєвих кислот; 

Б. тейхуронових кислот; 

В. ліпополісахариду; 

Г. гліцину; 

Д. тіаміну. 

 

 

34. Вкажіть, збудниками яких захворювань є пріони: 

А. скрейпі; 

Б. куру; 

В. хвороба Крейтцфельдта-Якоба; 

Г. гарячка Марбург; 

Д. карликовість хризантем. 
 

35. Фімбрії або пілі бувають: 

А. загальними; 

Б. субстратними; 

В. допоміжними; 

Г. статевими; 

Д. додатковими. 

 

36. До реакцій матричного синтезу належать: 

А. реплікація ДНК; 

Б. транскрипція; 
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В. трансляція; 

Г. посттрансляційна модифікація; 

Д. репарація ДНК. 

 

37. Інгібіторами елонгації під час біосинтезу білків є: 

А. ауринтрикарбоксилова кислота; 

Б. аміцетин; 

В. хлорамфенікол; 

Г. еритроміцин; 

Д. циклогексимід. 

 

38. Які різновиди рекомбінації ДНК Ви знаєте? 

А. гомологічна рекомбінація; 

Б. сайт-специфічна рекомбінація; 

В. незаконна рекомбінація; 

Г. законна рекомбінація; 

Д. переміщення в межах  геному мобільних елементів послідовності ДНК. 

 

39. Прикладами посттрансляційних модифікацій є: 

А. приєднання різних функціональних груп (ацетил-, метил- і фосфатних груп); 

Б. зміна стандартних амінокислот на нестандартні (наприклад, утворення цитруліну); 

В. утворення структурних змін (утворення дисульфідних містків між цистеїнами); 

Г. видалення частини білка як на початку, так і в окремих випадках в середині; 

Д. додавання невеликих білків, які впливають на деградацію білків. 

40. Вкажіть які захворювання можна діагностувати, використовуючи методику 

визначення статевого хроматину: 

А. Синдром Шерешевського-Тернера; 

Б. Трисомію за Х-хромосомою; 

В. Синдром Кляйнфельтера; 

Г. Синдром Патау; 

Д. Синдром Дауна у чоловіка. 

 

41. Геномними мутаціями є: 

А. транслокації; 

Б. поліплоїдія; 

В. інверсії; 

Г. анеуплоїдія; 

Д. трансверсії. 

 

42. Перерахуйте типи регуляції активності генів: 

А. позитивна індукція; 

Б. одночасний контроль транскрипції багатьох оперонів; 

В. позитивна репресія; 

Г. каскадна регуляція; 

Д. негативна індукція і негативна репресія. 

 

43. До основних видів генів належать: 

А. псевдогени; 

Б. унікальні гени; 

В. транспозони; 

Г. рекомбінуючи гени; 

Д. гени, що повторюються. 
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44. Для Австралійської зоогеографічної області характерними є такі тварини: 

А. качкодзьоб; 

Б. вомбат короткошерстий; 

В. золотокріт капський; 

Г. гну чорний; 

Д. тхір степовий. 

 

45. Для Неоарктичної зоогеографічної області характерними є такі тварини: 

А. єхидна австралійська; 

Б. бобер канадський; 

В. ящер гігантський; 

Г. білка сіра; 

Д. хохуля піренейська. 

46. Для Капського флористичного царства характерні такі роди: 

А.Magnolia, Liriodedron;  

Б. Laurus, Persea; 

В. Berberis, Vancouveria; 

Г. Erica; 

Д. Proteus, Leucadendron. 

 

47. Вкажіть, які тварини є ендемами Палеарктичної зоогеографічної області:  

А. олень північний; 

Б. ведмідь білий; 

В. песець сибірський; 

Г. койот (лучний вовк); 

Д. горностай. 

 

48. Які типи видоутворення відносяться до раптового видоутворення: 

А. алопатричне; 

Б. поліплоїдне; 

В. алохронне; 

Г. філетичне; 

Д. гібридне. 

 

49. Види-двійники − це види, особини яких: 

А. відрізняються за внутрішньою будовою; 

Б. не відрізняються за зовнішньою будовою; 

В. репродуктивно ізольовані; 

Г. мають добре розвинені органи нюху; 

Д. мають добре розвинені органи зору. 

 

50. Які наслідки дрейфу генів у популяції суперечать природному добору: 

А. витіснення мутантним алелем, що знижує життєздатність особин, нормального алеля; 

Б. витіснення нормальним алелем мутантного алеля, що знижує життєздатність особин; 

В. однакова частка нормального і мутантного алеля, що знижує життєздатність особин; 

Г. явище гомозиготизації генотипів; 

Д. зростання генетичної різноманітності популяції. 

 

51. Гіпергенез характеризується: 

А. розвитком прогресивних ознак і складних органів; 

Б. перерозвитком організму, що призводить до порушення його нормальних співвідношень; 
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В. непропорціональним розростанням різних шкірних утворень; 

Г. недорозвитком окремих частин тіла; 

Д. зникненням окремих частин тіла. 

52. Детоксикацію клітини забезпезпечують такі органели: 
А. гранулярна ендоплазматична сітка; 

Б. агранулярна ендоплазматична сітка; 

В. комплекс Гольджі; 

Г. лізосоми; 

Д. пероксисоми. 

 

53. Зазначте, які функції притаманні вторинним лізосомам: 

А. внутрішньоклітинне травлення поживних речовин; 

Б. автофагія старіючих і пошкоджених органел; 

В. окиснення жирів; 

Г. екзоцитоз; 

Д. гліколіз. 

 

54. Зазначте, де у клітині розташовуються тубулінові мікротрубочки: 

А. розкидані у цитозолі у вигляді сітки; 

Б. у складі нейрофібрил нейронів; 

В. утворюють аксонему джгутиків і війок; 

Г. утворюють триплети центріолей; 

Д. у матриксі мітохондрій. 

 

55. Період репродуктивного спокою G0 клітина може використовувати для: 

А. диференціювання і спеціалізації; 

Б. активного росту клітини і синтезу білків; 

В. здійснення репарації пошкодженої ДНК; 

Г. подвоєння ДНК;
 

Д. утворення білків веретена поділу. 

 

56. У хворого діагностовано мегалобластичну анемію. Вкажіть сполуку, недостатня 

кількість якої може приводити до розвитку цієї хвороби: 

А. ціанокобаламін; 

Б. гліцин; 

В. мідь; 

Г. холекальціферол; 

Д. магній. 

 

57. У хворого в крові збільшена концентрація пірувата. Значна кількість екскретується 

з сечею. Авітаміноз якого вітаміну спостерігається у хворого: 

А. Е; 

Б. В1; 

В. В3; 

Г. В6; 

Д. В2. 

 

58. Людина захворіла на пелагру. При опитуванні стадо відомо, що протягом тривалого 

часу вона харчувалась переважно кукурудзою, мало вживала м’яса. Що стало 

причиною виникнення пелагри: 

А. дефіцит гістидину в кукурудзі; 

Б. дефіцит тирозину в кукурудзі; 
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В. дефіцит проліну в кукурудзі; 

Г. дефіцит аланіну в кукурудзі; 

Д. дефіцит триптофану в кукурудзі. 

 

59. Який з перелічених гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині: 

А. адреналін; 

Б. гідрокортизон; 

В. інсулін; 

Г. соматотропін; 

Д. норадреналін. 

 

60. У пацієнта, що проживає на специфічній геохімічній території, поставлено діагноз 

ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в 

організмі хворого: 

А. фосфорилювання; 

Б. метилування; 

В. ацетилювання; 

Г. йодування; 

Д. глікозилювання. 
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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! 

 
В1. Розгляньте анатомічну будову стебел рослин різних систематичних груп. 

А   Б  

В                Г  

 

1.1. Знайдіть відповідність між зображеними типами анатомічної будови стебел та 

назвами рослин: 

1. соняшник однорічний; 

2. жито посівне; 

3. купена багатоквіткова; 

4. кукурудза звичайна; 

5. льон звичайний. 

1.2. Знайдіть відповідність між зображеними структурами та їх назвами: 

1. епідерма; 

2. хлоренхіма; 

3. ксилема; 

4. флоема; 

5. закритий колатеральний судинно-волокнистий пучок; 
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6. порожнина соломини; 

7. серцевинний промінь; 

8. камбій; 

9. перициклічна склеренхіма; 

10. основна паренхіма, серцевина. 

1.3. Знайдіть відповідність між назвами типів анатомічної будови стебел та їх 

зображеннями: 

1. тип будови соломина; 

2. пальмовий тип будови; 

3. тип анатомічної будови стебел однодольних із вираженою первинною корою; 

4. тип анатомічної будови стебел однодольних із невираженою первинною корою; 

5. пучковий тип анатомічної будови стебел дводольних трав’янистих рослин; 

6. непучковий тип анатомічної будови стебел дводольних трав’янистих рослин; 

1.4. Укажіть тип судинно-волокнистих пучків, властивих стеблам дводольних рослин: 

А. колатеральні відкриті; 

Б. колатеральні закриті; 

В. концентричні амфівазальні; 

Г. концентричні амфікрибральні; 

Д. радіальні. 

1.5. Укажіть правильні твердження щодо будови стебел однодольних рослин: 

А. стебла складаються із вторинних тканин; 

Б. відсутність камбію, а, отже, і справжнього вторинного потовщення за рахунок появи 

вторинних елементів провідних тканин; 

В. камбій в пучках центрального осьового циліндра діє настільки недовго, що не дає 

вторинного потовщення, міжпучкового камбію немає; 

Г. характерна форма камбію у вигляді кільця; 

Д. диференціація на первинну кору та центральний осьовий циліндр не спостерігається 

або вона незначна. 

 

 

 

В2. На рисунках зображені життєві цикли водоростей, які позначені різними літерами. 

 

Вкажіть, на яких рисунках зображено життєвий(і) цикл(и): 

2.1. Гаплофазний із зиготичною редукцією. 

2.2. Диплофазний із гаметичною редукцією. 

2.3. По типу цикломорфозу. 

2.4. Гаплодиплофазний із споричною редукцією та гетереморфною зміною поколінь. 

2.5. Гаплодиплофазний із споричною редукцією та ізоморфною зміною поколінь. 

2.6. З гетероморфною зміною трьох поколінь. 

2.7. Представника відділу  Bacillariophyta. 

2.8. Представника відділу Rhaeophyta. 

2.9. Представника відділу Rhodophyta. 

2.10. Представника відділу Xanthophyta. 

2.11. Представника відділу  Dinophyta. 

2.12. Водоростей, у яких відсутнє нестатеве розмноження за допомогою спор. 

2.13. Із стадією ауксоспори. 

2.14. Водоростей, для яких характерний статевий процес – оогамія. 
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В3. На рисунку зображено представників класу Комах. 

 
3.1. Вкажіть комах, що належать до підкласу Apterygota.  

3.2. Вкажіть комах, що належать до підкласу Рterygota.  

3.3 Вкажіть нижчих птеригот, яким властива геміметаболія.  

3.4. Вкажіть вищих птеригот, яким властива голометаболія.  

3.5. Вкажіть представникa ряду Thysanura.  

3.6. Вкажіть представникa ряду Ephemeroptera.  

3.7. Вкажіть представникa ряду Odonata.  

3.8. Вкажіть представникa ряду Isoptera. 

3.9. Вкажіть представникa ряду Orthoptera.  

3.10. Вкажіть представникa ряду Dermaptera. 

3.11. Вкажіть представникa ряду Mallophaga.  

3.12. Вкажіть представникa ряду Hemiptera.  

3.13. Вкажіть представника ряду Anoplura.  

3.14. Вкажіть представникa ряду Coleoptera.  

3.15. Вкажіть представникa ряду Neuroptera.  

3.16. Вкажіть представникa ряду Lepidoptera.  

3.17. Вкажіть представникa ряду Hymenoptera.  

3.18. Вкажіть представникa ряду Aphaniptera. 

3.19. Вкажіть представникa ряду Diptera.  
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В4. Подано схеми будови травного тракту різних груп хребетних: 

 

 
I. – Птахи; II. – Земноводні; III. – Круглороті; IV. – Кісткові риби; V. – Ссавці. 

 

4.1. Встановіть відповідність між схемами (позначені літерами) та групами хребетних 

(позначені римськими цифрами).  

4.2. Якою цифрою на схемах позначені:  

4.2.1. стравохід;  

4.2.2. шлунок;  

4.2.3. воло. 

4.3. Якою цифрою на схемах позначені: 

4.3.1. дванадцятипала кишка; 

4.3.2. підшлункова залоза. 
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4.4. Якою цифрою на схемах позначені: 

4.4.1. кишечник; 

4.4.2. пілоричні вирости.  

4.5. Якою цифрою на схемах позначені: 

4.5.1. печінка; 

4.5.2. жовчний міхур;  

4.5.3. сечовий міхур. 

4.6. Якою цифрою на схемах позначений: 

4.6.1. червоподібний відросток;  

4.6.2. сліпа кишка. 

4.7. Якою цифрою на схемах позначені: 

4.7.1. середня кишка;  

4.7.2. відхідник; 

4.7.3. тонка кишка;  

4.7.4. товста кишка;  

4.7.5. пряма кишка.  

4.8. У якого класу тварин від верхньої стінки клоаки відходить сліпий виріст – фабриційова 

сумка?  

4.9. Зазначте, які компоненти включає травна система кісткових риб: 

А. слинні залози; 

Б. стравохід і зоб; 

В. тонку і товсту кишку; 

Г. клоаку й анальний отвір. 

4.10. Відмітьте, які компоненти відсутні у травній системі риб: 

А. шлунок і підшлункова залоза; 

Б. сліпа кишка й слинні залози; 

В. зуби і язик; 

Г. глотка і стравохід. 

4.11. Травні залози в земноводних представлені:  

А. слинними залозами й підшлунковою залозою; 

Б. печінкою й підшлунковою залозою; 

В. слинними залозами й печінкою; 

Г. слинними залозами, печінкою й підшлунковою залозою. 

4.12. У травній системі земноводних вперше з′являються: 

А. шлунок і печінка; 

Б. печінка й дванадцятипалова кишка; 

В. слинні залози й клоака; 

Г. підшлункова залоза й анальний отвір.  

4.13. Зазначте, які особливості характерні травній системі плазунів: 

А. ротоглоткова порожнина з зубами; 

Б. шлунок і зачаток сліпої кишки; 

В. пряма кишка й анальний отвір; 

Г. двохкамерний шлунок і клоака. 

4.14. У шлунку птахів можна виділити такі відділи:  

А. залозистий і цідильний; 

Б. м′язовий і цідильний; 

В. залозистий і м′язовий; 

Г. сигуч і книжка. 

4.15. Зазначте, які особливості будови травної системи притаманні ссавцям: 1. Розвиток 

червоподібного відростка; 2. Відсутність шлунку; 3. Наявність сліої кишки; 

4. Двокамерний шлунок; 5. Наявність складного шлунку.  

А. 1, 2, 3; 

Б. 1, 3, 5; 

В. 1, 4, 5; 

Г. 1, 3, 4, 5. 
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В5. Розгляньте рисунки рецепторних відділів аналізаторів. Дайте відповідь на наступні 

питання: 

 
А 

 
Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 

 

5.1. Зазначте цифри, якими на рисунках зображено спеціалізовані клітини, еволюційно 

пристосовані до сприйняття подразника певної модальності із зовнішнього чи внутрішнього 

середовища і перетворення його із фізичної або хімічної форми у форму нервового 

збудження.  

5.2. Вкажіть цифри, якими зображено початкову частину провідникового відділу сенсорних 

систем. 

5.3. Вкажіть літери рисунків, на яких зображено екстерорецептори. 

5.4. Визначте літери рисунків, на яких зображено структури дистантних аналізаторів 

5.5. Вкажіть літери рисунків, на яких зображено механорецептори.  

5.6. Вкажіть літери рисунків, на яких зображено вторинночутливі рецептори.  

5.7. Визначте і напишіть цифри зображених на рисунку пропущених ланок наступного 

ланцюга: ….. та ….. → біполярні клітини → гангліонарні клітини → …… нерв.  

5.8. Вкажіть літери рисунків, на яких зображено структури, серед назв яких зустрічаються 

епоніми.  

5.9. Якою цифрою позначено структуру, що відповідає наступному опису: знаходиться в 

порожнині перетинчастого каналу завитка; розташована над волосковими клітинами; 

волоски рецепторних клітин, торкаючись її, дещо нахиляються, що викликає виникнення 

відповіді рецептора.  

5.10. Вкажіть цифри, якими на рисунку позначено рецептори шкіри.  
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5.11. Визначте під якою цифрою позначений нерв, який потрапляє в порожнину черепа крізь 

решітчасту пластинку решітчастої кістки.  

5.12. Вкажіть літеру малюнку, на якому зображено структуру, що відповідає наступному 

опису: має овальну форму, своєю основою доходить до сполучнотканинної основи слизової 

оболонки, а верхівкою досягає вільної поверхні епітелію, де відкривається невеликим 

отвором (порою).  
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В6. Розгляньте рисунки, на яких зображено м’язи спини. Дайте відповідь на наступні 

питання: 

 

 
 

А 
 

Б 

 

6.1. Вкажіть цифри зображених на рисунках глибоких автохтонних м’язів спини.  

6.2. Вкажіть під якою цифрою зображено м’язи спини, які вкриває попереково-грудна 

фасція. 

6.3. Визначте номер м’язу, який у початковій своїй частині з обох боків від хребта утворює 

широкий апоневроз, що зростається з попереково-грудною фасцією.  

6.4. Вкажіть цифри зображених на рисунках поверхневих м’язів спини, які беруть початок 

від остистих відростків хребців.  

6.5. Вкажіть під якою цифрою позначені м’язи спини, які є антагоністами переднього 

зубчастого м’язу.  

6.6. Зазначте, якою цифрою на рисунку Б позначено м’яз, що бере участь у акті дихання. 

6.7. Вкажіть номер м’язу, однією з функцій якого є підтримання положення тіла у 

вертикальному положенні. 

6.8. Визначте номери м’язів, які вкриті поверхневою фасцією спини.  

6.9. Який м’яз спини не виконує свою функцію, якщо людина не в змозі дістати носовичок із 

кишені піджаку? Вкажіть номер цього м’язу.  

6.10. Пацієнту, у зв’язку із порушенням постави, рекомендований ряд вправ. Вкажіть номери 

м’язів, які необхідно задіяти в даному комплексі лікувальної фізкультури.  

6.11. Вкажіть номера зображених на рисунках м’язів спини, які кріпляться до кісток поясу 

верхньої кінцівки та плеча.  

6.12. Вкажіть номери м’язів спини, які відповідають наступному опису: є похідними 

вентральних м’язів тулуба, які змістилися назад; прикріплюються до ребер; мають форму 

тонких пластинок.  
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В7. На малюнку представлені схеми процесів (координації рефлекторної діяльності), що 

властиві нервовим центрам. Дайте відповіді на запропоновані питання. 

 

А 

 
Б 

 
Г 

 
Е 

 
В 

 

 

Д 

 

 

Є 

 

7.1. На яких схемах представлені процеси в основі яких лежить конвергенція збудження.  

7.2. Якою схемою ілюструється процес сумації збудження в нервовому центрі, що 

виявляється під час впливу підпорогових стимулів на різні рецептори, синаптичні поля, яких 

знаходяться поряд, що призводить до посилення рефлекторної відповіді. 

7.3. Якою схемою ілюструється процес, наслідком якого є те, що імпульси, які поступають 

до нервових центрів від різних рецепторів, надходять до одних і тих  самих рухових нейронів 

нервового центру.  

7.4.  Якою схемою ілюструється процес, наслідком якого є післядія в нервових центрах. 

7.5. Якою схемою ілюструється здатність одного і того ж нейрону брати участь у різних 

реакціях і контролювати велику кількість нейронів, забезпечувати широкий перерозподіл 

імпульсів, що зумовлює іррадацію збудження.  

7.6. Якою схемою ілюструється процес почастішання імпульсів, прикладом чого може бути 

тетанічне скорочення посмугованих м’язів.  

7.7. Вкажіть нейрон, через який здійснюються різні рефлекторні реакції, і який  вважають 

їхнім спільним кінцевим шляхом.  

7.8. Якою схемою представлений процес в основі якого лежать одночасно процеси і 

конвергенції, і дивергенції, виявляється зменшенням рефлекторної реакції у разі надмірного 

аферентного збудження.  

7.9. Із зазначених малюнків виберіть схему, що ілюструє мультиплікацію нервових 

імпульсів. 

7.10. Виберіть процес який не представлений схемами на малюнках: 

А. ревербація; 

Б. реципроктне гальмування; 

В. оклюзія; 

Г. післядія; 

Д. сумація. 

7.11. Вкажіть схеми, що ілюструють процеси в нервовому центрі, притаманні домінуючому 

збудженню.  

7.12. Вкажіть схему, яка ілюструє процес, що є основою короткочасної пам’яті. 
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В8. На малюнку представлені схеми провідних шляхів та центральні ланки 

аналізаторів. Проаналізувавши всі представлені малюнки, дайте відповіді на питання, 

заповнивши таблицю. 

 

 
А 

 

 
 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е 
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8.1. Вкажіть на яких малюнках та якими цифрами позначені зони кори головного мозку, що є 

складовими мовного аналізатора.  

8.2. Вкажіть малюнок і цифру якою позначені зони кори головного мозку, що забезпечують 

функцію впізнавання предметів на дотик (стереогностична зона).  

8.3. Завдання для першого стовпчика таблиці: (див. бланк для відповідей) 

На якому малюнку представлено схему провідних шляхів вестибулярного аналізатора. 

На якому малюнку представлено схему провідних шляхів слухового аналізатора. 

На якому малюнку представлено схему провідних шляхів зорового аналізатора.  

На якому малюнку представлено схему провідних шляхів нюхового аналізатора.  

8.4. Завдання для другого стовпчика таблиці:  

Вкажіть якими цифрами та на яких малюнках позначені периферичні ланки 

представлених аналізаторів. 

8.5. Завдання для третього стовпчика таблиці:  

Вкажіть якими цифрами та на яких малюнках позначені підкіркові центри обробки 

сенсорної інформації на рівні заднього, середнього і проміжного мозку. 

8.6. Завдання для четвертого стовпчика таблиці:  

Вкажіть якими цифрами і на яких малюнках позначені центральні ланки представлених 

аналізаторів. 
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В9. Нижче наведені структурні формули основних пігментів рослин (від 1 до 9) та їх 

назви (від А до З). Дайте відповіді на такі питання: 

1 2 3 

 
4 

 
5 

 
6 

7  

8 

 
9 

 

А – хлорофіл f 

Б – хлорофіл b 

В – хлорофіл с1 

Г – хлорофіл а 

Д – хлорофіл d 

 

Е – хлорофіл с2  

Є – бактеріохлорофіл b 

Ж – бактеріохлорофіл c 

З – бактеріохлорофіл а
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9.1. Знайдіть відповідність між основними пігментами рослин і бактерій та їх назвами. 

9.2. Вкажіть літерою, який з пігментів знаходиться у всіх аеробних організмах. 

9.3. Вкажіть літерами, які хлорофіли (крім хлорофілу а) містяться в бурих водоростях. 

9.4. Вкажіть літерою, який пігмент містять синьо-зелені водорості. 

9.5. Вкажіть літерами, які пігменти містять червоні водорості. 

9.6. Вкажіть літерами, які пігменти містяться в сірчаних та несірчаних пурпурних бактеріях. 

9.7. Вкажіть літерами, які пігменти містяться в зелених сіркобактеріях. 

9.8. Вкажіть літерами, молекули яких пігментів не містять ізопреноїдного хвоста, а пірол D 

не окислений (одинарний С-С зв'язок замість подвійного С=С). 

9.9. Вкажіть літерами, молекули яких пігментів містять фарнезол, як структурний компонент 

молекули пігменту.  

9.10. Вкажіть літерою, який пігмент сприймає ближнє інфрачервоне випромінювання (хвилі 

довжиною до 720 нм). 

9.11. Молекулярна маса хлорофілу b становить: 

А. 611; 

Б. 653; 

В. 893; 

Г. 896; 

Д. 907. 

9.12. Назвіть організми, які містять хлорофіл а та b 

А. синьо-зелені водорості; 

Б. евгленові; 

В. зелені водорості; 

Г. червоні водорості; 

Д. вищі рослини. 
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В10. Нижче наведена схема репродукції вірусу грипу. Стадії розмноження вірусу 

позначені цифрами (1-9). Літерами вказано власне назви цих стадій (А-З).  

 
Назви стадій репродукції вірусу грипу: 

А - брунькування; 

Б - вихід віріонів з клітини; 

В - депротеїнізація; 

Г - транскрипція; 

Д - реплікація; 

Е - адсорбція; 

Є - трансляція; 

Ж - ендоцитоз; 

З - формування РНП. 

 

10.1. Встановіть відповідність між стадіями розмноження вірусу грипу на схемі та власне їх 

назвами. 

10.2. Назвіть органелу клітини, за допомогою якої здійснюється процес трансляції. 

10.3. Назвіть органелу клітини, за допомогою якої здійснюються процеси транскрипції, 

реплікації та формування РНП. 

10.4. До якої з перерахованих родин відноситься вірус грипу: 

А. філовіруси; 

Б. тогавіруси; 

В. ортоміксовіруси; 

Г. аденовіруси; 

Д. ретровіруси. 
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10.5. Який з типів симетрії має вірус грипу: 

А. змішаний; 

Б. комбінований; 

В. спіральний; 

Г. кубічний; 

Д. ізометричний. 

10.6. Які з перерахований речовин містяться в суперкапсидній оболонці вірусу грипу: 

А. муцин; 

Б. муреїн; 

В. гемаглютинін; 

Г. нейрамінідаза; 

Д. сіалова кислота. 

10.7. Відомо, про наступні типи віруси грипу: 

А. А, В і С. 

Б. А, В, С і пташиний грип; 

В. А, В, С і свинячий грип; 

Г. А, В, С і SARS; 

Д. А, В, С і Д. 

10.8. У якого з типів вірусу грипу відсутня нейрамінідаза: 

А. А; 

Б. С; 

В. А, В, С і пташиного грипу; 

Г. А, В, С і свинячого грипу; 

Д. А, В, С і SARSу. 

10.9. Всі пандемії були зумовлені вірусами грипу типу: 

А. А; 

Б. В; 

В. С; 

Г. А, В, С і свинячого грипу; 

Д. А, В, С і SARSу. 

10.10. Процес антигенного дрейфу найсильніше виражений у вірусів грипу типу: 

А. А; 

Б. С; 

В. А, В, С і пташиного грипу; 

Г. А, В, С і свинячого грипу; 

Д. А, В, С і SARSу. 

10.11. Родина ортоміксовіруси відноситься до порядку: 

А. Nidovirales; 

Б. Caudovsrales; 

В. Mononegavirales; 

Г. Herpesvirales; 

Д. чи належить до некласифікованих родин. 

10.12. Вірус грипу типу А може спричинювати захворювання: 

А. тільки у людини; 

Б. у людини і ссавців; 

В. у людини, ссавців і птахів; 

Г. у людини, ссавців, птахів і рептилій; 

Д. у людини, ссавців, птахів, рептилій і земноводних. 
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В11. Перед Вами наведені фото представників класу Плазуни (зазначено цифрами) та 

основні зоогеографічні області (зазначено літерами). 

   
1 2 3 

   
4 5 6 

 
  

7 8 9 

   
10 11 12 

   
13 14 15 
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11.1. Укажіть, якими цифрами позначено представників ряду Лускаті.  

11.2. Укажіть, якими цифрами позначено представників родини Варанові.  

11.3. Укажіть, якими цифрами позначено представників родини Аспідові.  

11.4. Укажіть, якою цифрою (якими цифрами) позначено тварин, що належать до рядів, які є 

спільними для Східної та Ефіопської зоогеографічних областей.  

11.5. Укажіть, якою цифрою (якими цифрами) позначено тварин, що належать до рядів, які є 

спільними для Індо-Малайської та Австралійської зоогеографічних областей.  

11.6. Укажіть, якою цифрою (якими цифрами) позначено тварин, що належать до рядів, які є 

спільними для Східної та Голарктичної зоогеографічних областей.  

11.7. Установіть відповідність між зоогеографічною областю (позначені на рисунку літерами 

від А до Д) та її назвою (позначені цифрами нижче): 

А. 1. Неотропічна; 

Б. 2. Голарктична; 

В. 3. Ефіопська; 

Г. 4. Австралійська; 

Д. 5. Східна.  

11.8. Установіть відповідність між зоогеографічною областю (позначені на малюнку 

літерами від А до Д) та видами рептилій, що їй характерні (позначені на малюнку цифрами 

від 1 до 15): 

11.9. Установіть відповідність між фауністичною областю та островами, які входять у її 

межі: 

1. Неотропічна; А. Галапагоські о-ви; 

2. Ефіопська; Б. о. Тасманія; 

3. Східна; В. о. Ісландія; 

4. Голарктична. Г. о. Цейлон; 

 Д. о. Мадагаскар. 

11.10. Установіть відповідність між зоогеографічною областю та ендемічними видами 

ряду Крокодили, що їм характерні: 

1. Неотропічна; А. місісіпський алігатор; 

2. Ефіопська; Б. нільський крокодил; 

3. Східна; В. гребінчастий крокодил; 

4. Неоарктична. Г. чорний кайман; 

 Д. китайський алігатор. 
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В12. Розгляньте схеми різних форм філогенезу, які зображені на рисунках. Дайте 

відповідь на наступні питання: 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

12.1. Вкажіть, які зі схематично зображених форм філогенезу відносять до первинних  

12.2. Знайдіть відповідність між формами філогенезу і їх схематичним зображенням: 

1. філетична еволюція; 

2. паралелізм; 

3. дивергенція; 

4. адаптивна радіація; 

5. конвергенція. 

12.3. Знайдіть відповідність між формами філогенезу, які схематично зображені на рисунку, і 

їх визначенням: 

1. розподіл групи на кілька окремих філогенетичних стовбурів, що розходяться в різних 

адаптивних напрямках від вихідної предкової групи; 

2. розходження дочірніх груп від єдиного стовбура предків; 

3. процес поступової перебудови групи у часі без поділу на дві або декілька груп; 

4. процес філетичного розвитку у близькому напрямку двох або більше неспоріднених 

груп, тобто виникнення подібних рис організації на різній генетичній основі; 

5. незалежний розвиток подібних ознак протягом еволюції близькоспоріднених груп 

організмів. 

12.4. Знайдіть відповідність між формами філогенезу, які схематично зображені на рисунку, і 

прикладами, що їх ілюструють: 

1. подібна форма тіла у акул, іхтіозаврів та китоподібних; 

2. розвиток коня за лінією “фенакодус – сучасний кінь”; 

3. пристосування (присоски) до деревного способу життя в кількох родинах безхвостих 

амфібій (квакші, веслоногі, деякі вузькороті); 

4. сухопутні черепахи мають короткі кінцівки і панцирі сферичної форми, морські 

черепахи мають кінцівки у формі ласт і обтічні пласкі панцирі; 

5. одні амфібії, що живуть у воді, мають хвіст; у інших, які живуть і у воді, і на 

суходолі, зберігся хвіст лише на личинковій стадії; треті, що живуть тільки на суходолі, 

втратили ноги і набули червоподібної форми. 

12.5. Розподіліть форми філогенезу залежно від умов середовища, в яких опинились 

філогенетичні групи: 

1. виникнення відмінностей на основі однієї і тієї ж організації, котре зумовлене 

розвитком адаптацій до різних умов зовнішнього середовища, внаслідок природного добору, 

спрямованого в різних напрямках; 

2. початкове розходження ознак у генетично споріднених груп спричинене різним 

середовищем існування, але після дроблення адаптивної зони, настає час набуття вторинної 

подібності через схожість умов існування; 

3. у схожих екологічних нішах природний добір сприяє виробленню подібних 

пристосувань, як правило, до абіотичних чинників середовища (вони найбільш постійні) у 

різних організмів; 

4. група розвивається в часі, протягом тисяч поколінь, в середовищі, що постійно і 

неухильно змінюється. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B0
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12.6. За якої форми філогенезу максимально використовується середовище існування, 

знижується тиск внутрішньовидових і міжвидових протиріч, підвищується коефіцієнт 

виживання особин, досягається найбільша сума життя. 

12.7. Результатом якої форми філогенезу є існування реліктів на планеті Земля. 

12.8. Наслідком якої форми філогенезу є поява у організмів аналогічних органів і структур. 

12.9. Які форми філогенезу призводять до збільшення різноманітності видів у природі. 

12.10. Які з форм філогенезу слугують ілюстрацією явища монофілії в біологічній еволюції. 

12.11. Прикладом якої форми філогенезу є подібність прикріплених донних гідробіонтів 

(сидячі найпростіші, губки, кишковопорожнинні, кільчасті черви, моховатки, ракоподібні, 

голкошкірі). У них спостерігається стеблова форма тіла, розвиток коренеподібних ризоїдів та 

війчастих апаратів. 

12.12. Визначте, про які дві форми філогенезу йде мова і знайдіть відповідне схематичне 

зображення до вказаних цифр: “«1» – це утворення різноманітних форм організмів в межах 

виду або групи споріднених видів. Термін запропонував американський вчений Г. Осборн у 

1915, проте думку про «1» висловив ще раніше (1859) Ч. Дарвін, який назвав цей процес «2»” 
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В13. Розгляньте схеми різних типів видоутворення, які зображені на рисунках. Дайте 

відповідь на наступні питання: 
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13.1. Вкажіть, які зі схематично зображених типів видоутворення відносяться до 

дивергентного видоутворення. 

13.2. Вкажіть, які зі схематично зображених типів видоутворення відносяться до 

алопатричного (географічного) видоутворення. 

13.3. Вкажіть, які зі схематично зображених типів видоутворення ілюструють симпатричне 

видоутворення. 

13.4. Знайдіть відповідність між типами видоутворення і їх схематичним зображенням: 

1. філетичне видоутворення; 

2. перипатричне видоутворення; 

3. алопатричне видоутворення; 

4. гібридне видоутворення; 

5. симпатричне видоутворення. 

13.5. Знайдіть відповідність між типами видоутворення, які схематично зображені на 

рисунку, і їх визначенням: 

1. утворення нового виду всередині ареалу старого, батьківського виду за допомогою 

біологічної ізоляції; 

2. процес перетворення одного виду в інший протягом великих відрізків часу без 

формування дочірніх видів; 

3. утворення нових видів шляхом міжвидового схрещування з одночасним подвоєнням 

утвореного набору хромосом; 

4. утворення нового виду з географічних популяцій в результаті просторової ізоляції; 

5. утворення нових видів з ізольованих, невеликих периферійних популяцій, які не 

можуть брати участі в обміні генів з головною популяцією. 

13.6. Знайдіть відповідність між типами видоутворення, які схематично зображені на 

рисунку, і прикладами, що їх ілюструють: 

1. культурна слива (2n = 48) виникла від терена (2n = 32) і аличі (2n= 16); 

2. від єдиного виду конвалії звичайної, який ріс у широколистяних лісах Євразії і мав 

суцільний ареал, внаслідок льодовиків утворились види конвалія закавказька і конвалія 

Кейзке; 

3. в горах Сьєрра-Невада (Каліфорнія) поширений вид однорічної трави Clarkia biloba 

(2n=16), а вузькоендемічний вид С. lingulata (2n = 18) зустрічається лише на південній межі 
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ареалу С. biloba. Два види кларкії відрізняються за двома незалежними транслокаціями, 

інверсією і за кількістю хромосом; 

4. на острові Порто-Санто від завезеної самки дикого англійського кроля з дитинчатами 

утворився вид кролів, менших у довжину на 8 см і легших у вазі вдвічі, нічних та дуже 

спритних; 

5. в африканському озері Вікторія, яке утворилось 12 тис. років тому, мешкає більше 

500 видів риб цихлід, що відрізняються один від одного за морфологією, способом життя, 

поведінкою. Молекулярно-генетичний аналіз показує, що всі вони походять від одного 

спільного предка. 

13.7. Якому типу видоутворення, що схематично зображені на рисунку, відповідає така 

послідовність подій: 1) популяції одного виду, залишаючись в межах ареалу, опиняються в 

нових умовах існування; 2) освоєння нових екологічних ніш; 3) добір особин, спадкові зміни 

яких дозволяють освоювати нові місця існування; 4) формування популяцій з новими 

генофондами і дивергенція всередині виду. 

13.8. Якому типу видоутворення, що схематично зображені на рисунку, відповідає така 

послідовність подій: 1) поява географічної перешкоди між популяціями; 2) поява особин з 

новими ознаками в ізольованих популяціях; 3) природний добір особин з ознаками, що 

відповідають умовам середовища; 4) формування популяцій з новими генофондами і 

дивергенція всередині виду  

13.9. Оберіть приклади, що ілюструють видоутворення, схематично зображене на рисунку А: 

1. існування двох популяцій окуня звичайного в прибережній зоні і на великій глибині 

озера; 

2. існування різних популяцій дрозда чорного в глухих лісах та поблизу житла людини; 

3. розпад ареалу конвалії звичайної на ізольовані частини внаслідок зледеніння; 

4. формування різних видів синиць на основі харчової спеціалізації; 

5. формування модрини даурської в результаті розширення ареалу модрини сибірської 

на схід. 

13.10. Вкажіть причини видоутворення, схематично зображеного на рисунку Б: 

1. розширення ареалу батьківського виду; 

2. великі відстані між популяціями через малий радіус індивідуальної активності 

особин; 

3. розчленування ареалу виду різними географічними перешкодами; 

4. різноманітність місць існування в межах стабільного ареалу; 

5. фрагментація ареалу на ізольовані частини фізичними перешкодами. 

13.11. Який тип видоутворення, що схематично зображений на рисунку, за швидкістю 

виникнення нового виду відносять до раптового видоутворення. 

13.12. Вкажіть причини видоутворення, схематично зображеного на рисунку А: 

1. зміна ареалу в результаті висихання водойми; 

2. локалізація окремих популяцій у різних екологічних нішах; 

3. виникнення перешкод всередині ареалу під час горотворення; 

4. зміни в процесі розмноження особин в межах одного ареалу; 

5. міграція особин популяції на нові території. 
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В14. Розгляньте фото поділу клітин корінця цибулі (І) і схему поділу тваринної клітини 

(ІІ). Дайте відповідь на наступні питання: 
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14.1. Зазначте, який тип поділу клітин зображено на малюнках: 

А. амітоз; 

Б. мейоз; 

В. мітоз; 

Г. ендомітоз. 

14.2. Зазначте, якою цифрою позначено фазу клітинного циклу, під час якої відбувається ріст 

клітини  

14.3. Зазначте, які характеристики притаманні стадії, зображеній під цифрою 3: 

А. хромосоми розташовані у площині 

екватора; 

Б. формуються кінетохорні 

(хромосомні) мікротрубочки; 

В. відбувається реплікація ДНК у 

клітині; 

Г. починається конденсація хроматину і 

розчинення каріолеми; 

Д. формується ядерце і каріолема. 

14.4. Зазначте, в які фази клітинного циклу в ядрі клітини тетраплоїдний вміст ДНК (4с): 

А. G1 період інтерфази; 

Б. S період інтерфази; 

В. G2 період інтерфази; 

Г. профаза мітозу; 

Д. метафаза мітозу;  

Е. телофаза мітозу. 

14.5. Зазначте, якою цифрою позначена фаза, коли формуються мікротрубочки веретена 

поділу, навколо центріолей утворюється астросфера. 

14.6. Зазначте цифрою фазу поділу, під час якої описують морфологію хромосом, 

досліджують каріотип. 

14.7. Розгляньте фази мітотичного поділу тваринної клітини. Знайдіть відповідність між 

структурами та їх буквенними позначеннями, утворивши логічні пари: 

1. каріолема; 

2. дочірні ядра, що утворилися; 

3. залишок ахроматинового веретена, 

мікрофіламенти; 

4. борозна поділу; 

5. каріолема; 

6. хромосомні (кінетохорні) 

мікротрубочки; 

7. міжполюсні мікротрубочки веретена 

поділу; 

8. центромера. 

14.8. Мітози рослинної і тваринної клітин відрізняються: 

А. кількістю клітин, що утворюються; 

Б. механізмами формування веретена 

поділу; 

В. особливостями цитокінезу; 

Г. послідовністю стадій; 

Д. плоїдністю набору хромосом 

дочірніх клітин. 

14.9. Зазначте прізвища біологів, яким належить пріоритет відкриття у 19 столітті клітинного 

поділу, зображеного на малюнках: 

А. В. Флемінг; 

Б. Е. Страсбургер; 

В. П. Перемежко; 

Г. І. Чистяков; 

Д. К. де Дюв. 

14.10. На мікропрепараті червоного кісткового мозку визначено клітину, в якій хромосоми 

розташовані в екваторіальній площині, утворюючи фігуру, схожу на зірку. Зазначте фазу 

(буква) та відповідну цифру на малюнку (Б3): 

А. профаза; 

Б. метафаза; 

В. анафаза; 

Г. телофаза; 

Д. інтерфаза. 

14.11. Різновидом поділу клітин є ендомітоз. Виберіть твердження, вірні для цього процесу: 

А. відбувається реплікація хромосом; 

Б. відбувається редукція числа 

хромосом; 

В. каріолема не руйнується; 

Г. формуються поліплоїдні клітини; 

Д. характерна для мегакаріоцитів ЧКМ, 

клітин печінки, серця, деяких залоз. 

14.12. Клітинний цикл контролюється наступними специфічними регуляторами: 

А. циклінами; 

Б. циклінзалежними кіназами; 

В. протоонкогенами і антионкогенами; 

 

Г. ревертазою; 

Д. геліказами. 


