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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 
 

ÕÅÐÑÎÍ - 2007 

 

Теоретичний тур – тестові питання 

10-11 клас (група В) 
 

1. Нижче наведено перелік певних пристосувань: 

а) розвиток потужної глибокої  кореневої 

системи, 

д) зменшення площі поверхні порівняно з 

об’ємом тіла, 

б) розвиток потужних механічних тканин, е) збільшення площі поверхні порівняно з 

об’ємом тіла, 

в) розвиток повітроносних тканин, ж) формування на поверхні тіла захисних 

покривів, 

г) розвиток водозапасаючих тканин, з) регуляція водно-сольового режиму. 

Визначте, яких ознак повинні набувати рослини: 

1.1. занурені у воду; 

1.2. що ростуть у субтропічних пустелях. 

2. Нижче наведено назви стадій розвитку клітин рослинних організмів: 

а) мітоз, 

б) мейоз, 

ж) неоднорідне спіральне, сітчасте або 

драбинчасте потовщення клітинної 

оболонки, 

в) ріст, 

г) диференціація 

з) формування суцільних отворів у 

поперечних стінках клітини, 

д) формування другої захисної оболонки, к) здерев’яніння клітинної оболонки, 

е) однорідне потовщення оболонки, л) звуження живого вмісту клітини, 

 м) відмирання. 

Вкажіть послідовність стадій розвитку, які проходять наступні типи клітин до початку 

виконання ними свого функціонального призначення: 

2.1. клітини склеренхіми; 

2.2. членики судин у деревині; 

2.3. клітини твірної тканини; 

2.4. спори папоротей. 
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3. На якій стадії життєвого циклу вказаних рослин відбувається мейоз? 

3.1. 

 

3.2. 

 
 

4. Яка з наведених кривих 

характеризує вид водяної 

рослини, найменш чутливий 

до вмісту поживних речовин у 

водоймах? 

 
 

5. На малюнках зображені личинки різних комах. 

 
 5.1. Вкажіть, личинки яких тварин зображено на рисунку (заповніть таблицю у бланку 

відповідей). 

5.2. Вкажіть, до яких рядів належать комахи, личинки яких зображено на рисунку (заповніть 

таблицю у бланку відповідей). 

5.3. Вкажіть, до яких груп належать комахи, личинки яких зображено на рисунку (заповніть 

таблицю у бланку відповідей). 
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6. Нижче наведено назви певних рядів комах: 

а) Блохи, д) Воші 

б) Двокрилі, е) Прямокрилі 

в) Перетинчастокрилі, ж) Твердокрилі 

г) Лускокрилі,  

Вкажіть, у представників яких рядів зустрічаються ротові апарати наступних типів: 

6.1. гризучий, 6.3. сисний, 6.5. лижучий. 

6.2. гризучо-лижучий, 6.4. колючо-сисний,  
 
7. На малюнках зображені тварини. 

    

а б в г 

   

 

д е ж  

Вкажіть, на яких рисунках зображено: 

7.1. тварин, які дихають за допомогою легень. 7.3. тварин, які живуть у воді. 

7.2. тварин, які дихають за допомогою зябер. 7.4. первинноротих тварин. 
 

8. Нижче наведено список захворювань людини: 

а) педикульоз, в) теніоз, д) сказ. 

б) чума, г) сонна хвороба,  

8.1. Вкажіть, до яких систематичних груп належать збудники цих захворювань (заповніть 

таблицю у бланку відповідей). 

8.2. Вкажіть найбільш вірогідне джерело, з якого людство отримало ці захворювання. 
 

9. Розташуйте в таблиці у правильному порядку послідовність процесів з моменту передачі 

збудження на м’язове волокно до його розслаблення: 

А) зниження концентрації Ca++ в саркоплазмі за рахунок 

захоплення цих іонів в саркоплазматичний ретикулум; 

З) зміна конформації тропоніну і 

тропоміозину; 

Б) виділення саркоплазматичним ретикулумом м’язового 

волокна іонів Ca++ у внутрішньоклітинне середовище міоцитів; 

К) реполяризація (дезактивація) 

м’язового волокна; 

В) нове приєднання міозину до актину та здійснення головками Л) збудження синаптичного 
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міозину „веслувального” руху, що призводить до ковзання 

актину вздовж міозину; 

закінчення аксону; 

Г) блокування тропоніном утворення контактів між актином та 

міозином; 

М) розщеплення молекули АТФ та 

відокремлення головок міозину від 

актину; 

Д) виділення ацетилхоліну в синаптичну щілину; Н) розслаблення м’язового волокна; 

Е) активація Н-холінорецепторів і збудження м’язового волокна; О) активація АТФ-ази головок 

міозину. 

Ж) утворення контакту між актином та головками міозину;  
 

10. Вкажіть, які з перерахованих нижче характеристик властиві зазначеним вірусам: 

а) геном РНК; в) вірус біохімічно 

складний; 

д) симетрія віріона 

ікосаедрична; 

ж) вірус може 

інтегруватися в геном 

клітини-хазяїна; 

б) геном ДНК; г) вірус біохімічно 

простий; 

е) симетрія віріона 

ротаційно-трансляційна 

(спіральна); 

з) вірус завжди 

інтегрується в геном 

клітини-хазяїна. 

Віруси:  

10.1 імунодефіциту людини;  10.2 аденовірус;  10.3 тютюнової мозаїки;  

10.4 бактеріофаг λ;    10.5 бактеріофаг Т4. 
 

11. На рисунку зображено схему проведення дослідження дуги рефлексу розтягання м’язів. 

Літерою М позначено один зі скелетних м’язів людини, електричну активність якого реєструють 

за допомогою реєстратора Л. За допомогою електростимулятора Ж електричним струмом 

подразнюють нерв, який іде до цього м’яза.  

 
Проаналізуйте рисунок і дайте відповіді на наступні запитання: 

11.1. з якої структури починається рефлекторна дуга рефлексу розтягання м’язів? 

11.2. у якій структурі знаходяться тіла чутливих нейронів? 

11.3. у якій структурі знаходяться тіла проміжних нейронів? 
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11.4. у якій структурі знаходяться тіла рухових нейронів? 

11.5. у яких структурах проходять провідні шляхи спинного мозку? 

11.6. якою літерою позначено передній корінець спинного мозку? 

11.7. якою літерою позначено місце передачі збудження з мотонейрона на м’яз? 

 

На наступному рисунку наведено електричну активність 

м’яза у відповідь на три подразнення нерва струмом, 

викликаним різними напругами (35, 40 та 60 В). Лінією 

П позначено момент нанесення подразнення. 

Проаналізуйте характер викликаної електричної 

активності та дайте відповіді на наступні запитання. 

  
11.8. При збільшенні інтенсивності подразнення нерва характер електричної відповіді м’яза 

змінюється таким чином: 

а) ніяк не змінюється, 

б) з’являється другий компонент, який має менший латентний період виникнення, 

в) з’являється другий компонент, який має більший латентний період виникнення, 

г) зникає компонент відповіді, який має менший латентний період виникнення, 

д) зникає компонент відповіді, який має більший латентний період виникнення. 

11.9. Вкажіть структури, у яких виникає збудження при подразненні нерва інтенсивністю 35 В, та 

розташуйте їх у часовому порядку виникнення збудження. 

11.10. Компонент електричної відповіді м’яза, який має менший латентний період виникнення, 

обумовлений проходженням збудження по ділянці: 

а) Ж→З, б) В→Н, в) Н→Ж, г) Ж→Н, д) Н→В, е) З→Ж, ж) В→Ж, з) Ж→К, к) Н→К, л) К→Ж 

11.11. З наведених результатів експерименту можна зробити такий висновок: 

а) сила скорочення скелетного м’яза залежить від інтенсивності подразнення його електричним 

струмом, 

б) речовиною, яка бере участь у передачі збудження з нервового волокна на скелетний м’яз, є 

ацетилхолін, 

в) рефлекторна дуга досліджуваного рефлекса є моносинаптичною, 

г) чутливі нервові волокна мають менші пороги збудження при подразненні електричним струмом, ніж 

рухові нервові волокна, 

д) чутливі нервові волокна мають більші пороги збудження при подразненні електричним струмом, ніж 

рухові нервові волокна. 
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12.1. Вкажіть, на яких позиціях у схемі 

біохімічного циклу (позначені 

римськими цифрами) потрібно 

розташувати наведені нижче речовини: 

а) фумарат, 

б) кетоглутарат, 

в) піруват, 

г) сукциніл-КоА, 

д) цитрат, 

е) малат, 

ж) сукцинат, 

з) оксалоацетат, 

к) ізоцитрат, 

л) ацетил-Ко-А. 

 

12.2. Розрахуйте, користуючись схемою, 

кількість молекул АТФ, які можуть 

бути отримані з двох початкових 

молекул, позначених римською цифрою 

І, приймаючи до уваги, що з однієї 

молекули відновленого НАД в 

дихальному ланцюзі отримується 2.5 

АТФ, а з однієї молекули відновленого 

ФАД – 1.5 АТФ 
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13. Нижче наведено зображення деяких мікроскопічних живих організмів. 

  
 

 

Б В Г Д 

 
 

 
  

Е Ж З И 

 
 

А 

 
 

  
 

 К Л М Н 

13.1. Вкажіть, які з цих організмів є 

прокаріотами, а які – еукаріотами. 

13.2. Знайдіть на зображеннях 

бактерії та розподіліть їх за 

морфологічними групами (заповніть 

таблицю у бланку відповідей) 

13.3. Вкажіть, на якому з рисунків 

зображено актиноміцети. 

13.4. Знайдіть на зображеннях такі 

цвілеві гриби: мукор, пеніцил, 

дріжджеподібні гриби роду Candida. 

13.5. Вкажіть бактерії, які мають 

джгутики. 
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