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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 

 
ТЕРНОПІЛЬ - 2009 

 
Теоретичний тур – тестові питання 

10-11 класи (група В) 

Уважно прочитайте наступні запитання.  
Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є правильними.  

Дотримуйтеся інструкцій, наведених у тексті запитання або у бланку для відповідей. 
Бажаємо успіху! 

 

1. Нижче наведено зображення суцвіть: 

 
На якому з рисунків зображено суцвіття: 

1.1. Тирс. 1.3. Китиця. 1.5. Волоть. 
1.2. Щиток. 1.4. Дихазій. 1.6. Звивина 

1.7. Які з перелічених суцвіть відносяться до моноподіальних? 
1.8. Які з перелічених суцвіть відносяться до симподіальних? 
Вкажіть, які суцвіття мають наступні рослини: 

1.9. Бузок. 1.11. Гіркокаштан. 1.13. Смілка. 
1.10. Гладіолус. 1.12. Наперстянка. 1.14. Яблуня. 
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2. Рослину-мезофіт висадили у ґрунт з високим вмістом солей і полили. Через деякий час рослина 
зів’яла. 
2.1. Визначте рівні водного потенціалу для зон А, Б, В, що зазначені на схемі. 

 
а) − 1 атм,  б) − 5 атм,  в) − 8 атм. 
2.2. Яким чином можна усунути негативний вплив надмірної кількості солей у ґрунті? 
а) зростанням вологості, 
б) інтенсивне промивання ґрунту прісною водою, 
в) внесення воску на поверхню листової пластинки, 
г) переміщення рослини в затінок.  
2.3. У процесі засолення у ґрунті накопичуються солі трьох катіонів та чотирьох аніонів. 
Вкажіть відповідні катіони та аніони, що зумовлюють засолення ґрунтів. 
2.4. Виберіть терміни, які стосуються екологічних груп рослини, щo зpостають на засолених 
ґрунтах. 

а) криногалофіти,  д) плейстофіти,  к) мезофіти,  

б) кальцієфоби,  е) сукуленти,  л) гідатофіти,  

в) гігрофіти,  ж) глікогалофіти,  м) гідрофіти,  

г) ксерофіти,  з) еугалофіти,   н) кальцієфіли.  

3. Нижче наведено перелік личинок певних груп тварин: 
А. актинула, В. мірацідій, Д. паренхімула, Ж. редія, К. церкарія, 
Б. амфібластула, Г. мюлерівська,  Е. планула, З. трохофора, Л. личинкова стадія відсутня. 

Вкажіть, яка з личинок є притаманною таким тваринам: 
3.1. Гідроїдні поліпи. 3.3. Війчасті черві. 3.5. Нематоди. 
3.2. Коралові поліпи. 3.4. Трематоди.  

4. Розгляньте зображених на рисунках тварин: 

 
Зазначте, які з цих тварин відносяться до рядів: 
4.1. Воші. 4.3. Трипси. 4.5. Одноденки. 
4.2. Твердокрилі. 4.4. Безвусикові. 4.6. Ногохвістки. 

А 

Б В 
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5. На рисунках зображені провізорні органи (показані стрілками) личинок різних комах. 

 
Вкажіть, на яких рисунках зображено: 
5.1. дихальний сифон, 5.3. черевну кінцівку, 5.5. трахейні зябра, 
5.2. маску, 5.4. щелепу із внутрішнім 

каналом, 
5.6. дихальну трубку. 

 
Вкажіть, на яких рисунках зображено представників наступних таксонів: 
5.7. метелик, 5.9. одноденка, 5.11. мурашиний лев, 
5.8. мулянка, 5.10. бабка, 5.12. кровосисний комар. 

5.13. На яких рисунках зображено личинки, імаго яких у більшості видів не живиться? 
5.14. На яких рисунках зображено личинки гематофагів? 
 
6. На малюнку зображені види птахів, які на території України є звичайними синантропними 
видами.  

 
 
6.1. Використовуючи наведені нижче варіанти, вкажіть, представники яких видів зображено на 
рисунку. Впишіть необхідні варіанти до відповідного стовпчика таблиці у бланку відповідей. 
Варіанти відповідей для колонки "Вид":  

А - Горобець польовий, 
Б - Горобець хатній, 
В - Дрізд чорний, 
Г – Омелюх, 

Е – Крук, 
Ж - Сіра ворона,  
З – Грак, 
К – Галка,  
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Д – Шпак, Л – Сорока. 
6.2. Використовуючи наведені нижче варіанти, вкажіть, до яких рядів відносяться зображені на 
рисунку види. Впишіть необхідні варіанти до відповідного стовпчику таблиці у бланку відповідей. 
Варіанти відповідей для колонки "Ряд":  

А – Горобцеподібні, 
Б – Сиворакшоподібні,  
В – Дятлоподібні, 

Г – Соколоподібні, 
Д – Куроподібні. 
 

6.3. Визначте, які види птахів НЕ гніздяться на території України. Для цього поставте у 
четвертому стовпчику таблиці у бланку відповідей позначку (Х або √) у рядках, які відповідають 
зображенням необхідних видів. 

6.4. Більшості птахів (за рідкісними винятками) властиве рухоме з'єднання лускатої та 
квадратної кісток черепа. Позначте види, в яких ці кістки з'єднані нерухомо. Для цього поставте у 
п’ятому стовпчику таблиці у бланку відповідей позначку (Х або √) у рядках, які відповідають 
зображенням необхідних видів. 

7. Білоголова горобина вівсянка (Zonotrichia leucophrus), що проживає в кліматичних областей 
помірних областей, має складний річний цикл поведінки.  

 
7.1. Зазначте, які фізіологічні зміни відбуваються у цих птахів у точках поведінкового циклу, 
позначених різними літерами. 
Варіанти відповідей: 
а) линька, 
б) регресія статевих залоз, 
в) розвиток статевих залоз, 
г) накопичення жиру, 
д) зимівля. 

7.2.Наскільки розтягнуті весняні дати прильоту даного виду на місця гніздування: 
а) дати прильоту різних особин розтягнуті в часі не більше ніж на тиждень, 
б) дати прильоту різних особин розтягнуті в часі більше ніж на місяць,  
в) дорослі особини прилітають на місця гніздування першими, а молоді приблизно через місяць, 
г) самці прилітають на місця гніздування першими, а самиці більше ніж через місяць, 
д) спочатку прилітають самиці і молоді особини, а через декілька тижнів самці. 
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8. Розгляньте зображення тварини. Дайте відповіді на наступні запитання. 

 

8.1. Який об’єкт зображено на рисунку:  
а) сувійка,  
б) стилоніхія,  
в) інфузорія туфелька,  
г) амеба, 
д) трипаносома. 

8. 2. Явище, коли у клітині одночасно присутні структури, 
позначені на рисунку цифрами 3 і 4, має назву:  
а) ядерна аномалія,  
б) ядерна асоціація,  
в) ядерна дегенерація,  
г) ядерний диморфізм,  
д)  ядерна сегментація. 

8.3. Структура 3 утворюється внаслідок:  
а) амітозу,  
б) мітозу,  
в) мейозу. 
 

8.4. Структура 4 утворюється внаслідок:  
а) амітозу,  
б) мітозу,  
в) мейозу. 

8.5. В процесі формування структури 3 відбуваються такі перебудови генетичного матеріалу:  
а) ампліфікація генів,  д) процесинг РНК,  
б) модифікація ДНК,  е) сплайсинг РНК,  
в) утворення генів-хромосом,  ж) втрата частини генома,  
г) політенізація хромосом,  з) фрагментація хромосом. 

8.6. Зазначте, які функції або процеси відбуваються у організмі даної тварини в структурах, 
позначених на рисунку цифрами 1-8? Для кожної з них оберіть необхідні варіанти серед 
запропонованих: 

а) гідроліз, д) прикріплення, к) ендоцитоз, 
б) рух відносно один одного 
периферійних філаментів, 

е) реплікація, л) окислювальне 
фосфорилювання, 

в) захисна функція, ж) транскрипція, м) рух. 
г) осморегуляція, з) екскреція,  
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9. Сприйняття інформації про стан зовнішнього середовища забезпечується спеціалізованими 
сенсорними клітинами. Будова кожної з них відповідає її функціям. Проаналізуйте наступні 
зображення.  

  

 

 

 

 

9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 

Вкажіть, які сенсорні клітини відповідають кожному з них. 
Варіанти відповіді: 
а) нюховий рецептор, в) паличку, д) механорецептор вестибулярного 

апарату, 
ж) терморецептор. 

б) смаковий рецептор, г) колбочку, е) механорецептор шкіри,  
 
На наступному рисунку зображено спектри поглинання чотирьох хімічних речовин, які знаходяться у 
двох з наведених типів клітин. У наступних питаннях речовини із відповідними спектрами поглинання 
будуть називатися Р1, Р2, Р3 і Р4. 
Р2 знаходиться у одному типі клітин, тоді як Р1, Р3 і Р4 – у іншому.  

9.7. Якими клітинами продукується Р2?  

9.8. Якими клітинами продукуються Р1, Р3 і Р4?  

9.9. Р1 обумовлює найбільшу чутливість клітини, у якій вона міститься, до: 
а) синього кольору, 
в) червоного кольору, 
в) кутового прискорення, 
г) приємних запахів, 
д) зниження температури. 
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9.10. Р3 обумовлює найбільшу чутливість клітини, у якій вона міститься, до: 
а) синього кольору, 
б) зеленого кольору, 
в) лінійного прискорення, 
г) гіркого смаку, 
д) підвищення температури. 

9.11. Р4 обумовлює найбільшу чутливість клітини, у якій вона міститься, до: 
а) червоного кольору, 
б) жовтого кольору, 
в) легкого дотику, 
г) кутового прискорення, 
д) кислого смаку. 

9.12. Відомо, що у людини гени, які кодують Р3 і Р4, локалізовані у Х-хромосомі. Таке їх 
розташування обумовлює: 
а) незалежне успадкування цих ознак, 
б) можливість кросинговеру між вказаними генами, 
в) зчеплене із статтю успадкування цих ознак, 
г) підвищену частоту виникнення мутацій у цих генах, 
д) інактивацію однієї з Х-хромосом у жінок. 

9.13. Відомо, що у нижчих приматів, на відміну від людини, Х-хромосома несе тільки один з двох 
генів, а саме ген Р4. У людини гени Р3 і Р4 розташовані поруч та мають  подібні амінокислотні 
послідовності. Оберіть з перелічених найбільш ймовірну гіпотезу, яка пояснює еволюцію цих 
генів: 
а) ген Р3 виник внаслідок мутації гена Р4, 
б) ген Р3 перемістився у Х-хромосому людини з певної аутосоми, 
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в) ген Р3 виник внаслідок кросинговеру Х-хромосоми та певної аутосоми, 
г) ген Р3 виник внаслідок дуплікації та наступної модифікації гена Р4. 
 
10. Розгляньте схематичне зображення електрофореграми – результату рестрикційного аналізу 
молекули ДНК, за використання рестриктаз А та В. Цифрами позначено розміри фрагментів. 
 

 
 

 
10.1. Розташуйте фрагменти ДНК, що утворилися при обробці рестриктазою А, у порядку 
розміщення їх у даній молекулі ДНК (для позначення фрагмента використовуйте його довжину, 
впишіть потрібні числа у бланк для відповідей). 
 
10.2. Розташуйте фрагменти ДНК, що утворилися при обробці рестриктазою В, у порядку 
розміщення їх у даній молекулі ДНК (для позначення фрагмента використовуйте його довжину, 
впишіть потрібні числа у бланк для відповідей). 
 
11. При обробці рестриктазою Ніnd ІІІ з плазміни було отримано 2 фрагменти ДНК довжиною 800 і 300 
пар нуклеотидів. Кожний з цих фрагментів має один сайт рестрикції рестриктази EcoRI:  
 

 
Рис. 1. 

З метою отримання з цих двох фрагментів функціональної послідовності розміром 1100 пар 
нуклеотидів, фрагменти інкубують у відповідному буфері при надлишку ДНК-лігази. Через 30 хв. 
відбирають аліквоту реакційної суміші і наносять на агарозний гель для проведення електрофорезу. 
Після аналізу результатів, як не дивно, спостерігається велика кількість смуг разом з очікуваною 
смугою в 1100 пар нуклеотидів:  
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 Рис. 2. 
 
11.1. Яке з тверджень може пояснити такий результат? 
а) фрагменти, що використовувались, були недостатньо очищені, 
б) численні смуги на гелі свідчать про деградацію ДНК у реакційній суміші, 
в) характер розподілення смуг, що спостерігається, є результатом випадкового з’єднання вибраних 
фрагментів, 
г) ДНК-лігаза не функціонувала і, тому, це привело до випадкового з’єднання молекул ДНК. 

11.2. Якщо через 8 годин взяти з реакційної суміші другу пробу, то що з наступного слід 
очікувати? 
а) більш інтенсивно пофарбовані смуги високої молекулярної маси, 
б) більш інтенсивно пофарбовані смуги низької молекулярної маси, 
в) велику кількість молекул різної довжини, що призводять до «змазування» на гелі, 
г) характер смуг лишиться таким же. Зросте лише інтенсивність смуг. 

11.3. Для дослідження фрагменту довжиною 1100 пар нуклеотидів його виділяють з гелю та 
обробляють частину зразка  рестриктазою Ніnd ІІІ. Після електрофорезу отримують очікувані 
смуги довжиною 800 і 300 пар основ.  Для підтвердження рестрикційної карти (див. рис.1) зразок, 
що залишився, піддається повному розщепленню за допомогою рестриктази EcoRI. Яке 
розподілення смуг слід очікувати? (Вкажіть у бланку для відповідей літеру, яка позначає 
правильну електрофореграму) 
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12. Існують різні механізми запрограмованої клітинної загибелі – явища, відомого як апоптоз. Один з 
механізмів активується у відповідь на дію хімічно-активних форм кисню. В нормальних умовах на 
поверхні зовнішньої мембрани мітохондрій присутній білок Bcl-2. Інший білок Apaf-1 існує в цитозолі у 
зв’язаній з Bcl-2 формі. Активні форми кисню призводять до того, що Bcl-2 вивільняє Apaf-1. Третій 
білок, Bax, забезпечує проникність зовнішньої мітохондріальної мембрани, шляхом димеризації та 
формування пор, через які відбувається вивільнення цитохрому с. Цитохром с у цитозолі утворює 
комплекс з Apaf-1 та каспазою 9. Цей комплекс послідовно активує  декілька видів протеаз, які 
розщеплюють клітинні білки. У кінцевому рахунку клітина руйнується шляхом фагоцитозу. 
Якою буде доля клітини, на яку подіяли активними формами кисню, у певних ситуаціях?  

12.1. Ситуація І: Клітина отримує сигнал, що веде до інгібування експресії білку Apaf-1. 
а) клітина активує шляхи виживання, 
б) клітина активує шляхи апоптозу. 

12.2. Ситуація ІІ: Клітина експресує мутантну форму білку Bcl-2.  
а) клітина активує шляхи виживання, 
б) клітина активує шляхи апоптозу. 

12.3. Ситуація ІІІ: До середовища інкубації клітин додали надлишок  конкурентного інгібітора 
зв’язування Bcl-2 з Apaf-1.  
а) клітина активує шляхи виживання, 
б) клітина активує шляхи апоптозу. 

12.4. Ситуація ІV: Співвідношення Bax/Bcl-2 знижено внаслідок створення певних експериментальних 
умов.  
а) клітина активує шляхи виживання, 
б) клітина активує шляхи апоптозу. 

12.5. Ситуація V: До середовища інкубації клітин додали інгібітор блокатор пор,  утворених білками 
Bax.  
а) клітина активує шляхи виживання, 
б) клітина активує шляхи апоптозу. 

12.6. Ситуація VI: Димеризація Bax пригнічена шляхом введення конкурентного білка, що зв’язується 
з Bax.  
а) клітина активує шляхи виживання, 
б) клітина активує шляхи апоптозу. 
 
13. Вуглеводи та жирні кислоти – це важливі біомолекули, що забезпечують енергією більшість живих 
систем. Нижче наведені рівняння, які ілюструють утилізацію пальмітинової кислоти та глюкози у 
організмі людини: 
 

 
 
Розрахуйте і запишіть числовий результат до бланку для відповідей: 



Український біологічний сайт – http://biology.org.ua 

(Значення атомної ваги елементів: Н = 1, С = 12, О = 16) 

13.1. Який вихід АТФ (у молях) на моль кисню у реакції А?  

13.2. Який вихід АТФ (у молях) на моль кисню у реакції В? 

13.3. Який вихід АТФ (у молях) на грам речовини-джерела енергії у реакції А? 

13.4. Який вихід АТФ (у молях) на грам речовини-джерела енергії у реакції В? 

13.5. На основі наведених вище реакцій визначте, чи є вірними наступні твердження: 
а) За умов помірного фізичного навантаження та надлишку кисню дихальний коефіцієнт наближається 

до значення, меншого за одиницю. 
б) За умов недостатності кисню під час інтенсивних фізичних вправ організм забезпечується енергією в 

першу чергу за рахунок жирів. 
в) Реакція А є основним енергетичним джерелом нервової тканини, в той час як реакція В забезпечує 

більшість енергетичних потреб скелетних м’язів,  що відповідають за швидкі рухи. 
г) За умов гіпоксії перехід клітин організму з окислення жирних кислот на окислення глюкози для 

отримання енергії, забезпечує більший кількісний вихід  АТФ. 
 
14. Для перелічених вірусів: 
14.1. вірус тютюнової мозаїки, 14.3. вірус поліомієліту, 
14.2. бактеріофаг Т4, 14.4 вірус віспи. 
зазначте, вписавши відповідні варіанти до бланку відповідей: 
• їх тип симетрії, 
• визначення відповідного типу симетрії, 
• на якому рисунку зображено ці віруси 
Варіанти відповідей: 

Типи симетрії: 
а) змішаний, 
б) ротаційно-трансляційний, 
в) ікосаедричний, 
г) плеоморфні віруси. 
 

Визначення типів симетрії: 
а) віруси невизначеного типу симетрії, 
б) віруси, які поєднують у своєму капсиді структури з 
різними типами симетрії, 
в) віруси, капсидні білки яких розташовуються по 
спіралі, 
г) віруси, білки яких утворюють сферичний капсид. 

Зображення: 

  
 

 

а) б) в) г) 

    
д) е) ж) з) 

 


