
IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 
БІОЛОГІЇ

Теоретичний тур – тести групи “В”
9 клас

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів від-
повідей є правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. Зверніть 

увагу на листок для відповідей. Бажаємо успіху!
В1. На малюнках зображені рослини, які позначені різними літерами.

А Б В Г

Д Е Ж З

Вкажіть, на яких рисунках зображено:

1.1. Вітрозапильні рослини.

1.2. Комахозапильні рослини.

1.3. Рослини, що живуть у воді.

1.4. Рослини, які утворюють ендосперм.

1.5. Рослини, які утворюють судини.

1.6. Дводомні рослини.

1.7. Рослини, які утворюють ризоїди.

1.8. Рослини, які утворюють суцвіття.
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В2. На рисунку

зображено переріз  кореня певної  рослини.  Вкажіть,  які  зони кореня позначені  на рисунку ци-

фрами.

А - кореневий чохлик.

Б - зона поділу.

В - зона проведення.

Г - зона всмоктування.

Д - зона росту.

Е - зона відмирання.

В3. Встановіть відповідність між елементами рисунка, позначеними цифрами, і функціями різних 

частин квітки:

А - уловлювання пилку.

Б - розвиток насінних зачатків.

В - фотосинтез.

Г - приваблення комах.

Д - продукція пилку.
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В4.  Для визначення належності рослини до певної систематичної групи часто застосовують ви-
значники, які базуються на дихотомічних ключах. У них певні ознаки будови рослини згруповані 
у альтернативні взаємовиключні пари. Кожен ключ має свій номер. Вибір одного з двох варіантів 
(«а» чи «б») кожного дихотомічного ключа переадресує Вас до іншого ключа або вказує на певну 
рослину.  Сукупність  ключів,  наведених  нижче,  дозволяє  визначити  15  представників  вищих 
рослин (вони позначені від Р1 до Р15). 

ключ перехід
1) а) Розмноження рослини відбувається за допомогою спор → 2

б) Розмноження рослин відбувається за допомогою насіння → 5
2) а) Рослина кріпиться до субстрату за допомогою ризоїдів або не кріпиться взагалі → 3

б) Рослина кріпиться до субстрату за допомогою коренів або кореневища → 4
3) а) Доросла рослина представлена прямим нерозгалуженим стеблом, від якого відходять 

листки довгастої форми; є ризоїди; спорангій у формі коробочки
Р1

б) Тіло дорослої рослини представлене розгалуженим стеблом, від якого відходять ли-
стки довгастої форми; рослина не кріпиться до ґрунту

Р2

4) а) Спори формуються у спорангіях, розміщених на листках, які зібрані у стробіли – 
спороносні частини пагонів

Р3

б) Спори формуються у зібраннях спорангіїв, розміщених на нижній частині листків - 
сорусах

Р4

5) а) Насінні зачатки відкриті, розташовані у м’ясистих ягодоподібних або здерев’янілих 
стробілах (шишках)

→ 6

б) Насінні зачатки розміщені у закритій зав’язі → 8
6) а) Дерева; листки у формі дволопатевих пластинок з довгими черешками, опадають на 

зиму
Р5

б) Дерева; листки видовжені, у формі голок → 7
7) а) Луски стробілів зібрані у видовжені або округлі здерев’янілі шишки Р6

б) Рослини не формують шишки; насіння оточено м’ясистою соковитою оболонкою 
червоного кольору

Р7

8) а) Квіти 4- або 5- членні; листки прості або складні; жилкування сітчасте; зародок з дво-
ма сім’ядолями; дерева, кущі або трави

→ 9

б) Квітки 3-членні; листки прості; жилкування дугове або паралельне; зародок з однією 
сім’ядолею; трав’янисті рослини

→ 12

9) а) Дерева або кущі → 10
б) Трави → 11

10) а) Квітки яскраві, поодинокі або зібрані у суцвіття; листки прості; плід несправжній 
соковитий округлої форми

Р8

б) Квітки дрібні, не яскраві, зібрані у сережки; листки прості, більш широкі у основи, 
витягнуті до вершини; кора білого кольору; плід - горішок

Р9

11) а) Однорічна рослина; суцвіття кошик, одиноке суцвіття великих розмірів; плід сім’я-
нка

Р10

б) Однорічна рослина; квітки неправильні (зигоморфні), нагадують за формою метели-
ка; плід біб

Р11

12) а) Квітки яскраві, поодинокі або зібрані у рідкі суцвіття → 13
б) Квітки дрібні, невиразні, зібрані у суцвіття → 14

13) а) Багаторічна рослина; підземний запасаючий орган – цибулина; квітки зібрані у рідкі 
кисті, розміщені на довгих квітконіжках; оцвітина пурпурова із фіолетовими пля-
мами; тичинки з червоногарячими або фіолетовими пиляками сильно виступають з 
квіток

Р12

б) Багаторічна рослина; має кореневище; квітки поодинокі жовті Р13
14) а) Однорічна рослина; суцвіття складний колос; простий колос містить від 3 до 7 кві-

ток; плід - зернівка
Р14

б) Багаторічна рослина; суцвіття волоть, яке складається з кількох простих колосків; 
плід - зернівка

Р15
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Проаналізуйте цей визначник і дайте відповіді на наступні запитання.

4.1. Яка з наведених пар ключів розділяє вищі спорові і вищі насінні рослини?

4.2. Яка з наведених пар ключів розділяє голонасінні і покритонасінні рослини?

4.3. Яка з наведених пар ключів розділяє однодольні і дводольні рослини?

У цьому визначнику рослина Р3 – це Хвощ польовий. Для його визначення необхідно було пройти таку 

послідовність ключів: 1а → 2б → 4а

Зазначте, яку послідовність ключів необхідно пройти для визначення 

4.4. Тису ягідного.

4.5. Соняшника посівного.

4.6. Тонконога звичайного.

В5. На малюнку зображено життєвий цикл сцифомедузи Aurelia aurita. 

Проаналізуйте рисунок і дайте відповіді на наступні запитання:

5.1 На якій стадії розвинута складна гастроваскулярна система?

5.2 Якими літерами позначені поліпоїдні стадії?

5.3 Якими літерами позначені медузоїдні стадії?

5.4 Якими літерами позначені личинкові стадії?

5.5 Якими літерами позначено розмноження не статевим шляхом?
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В6. На малюнках зображені червоподібні тварини.

А Б В Г Д Е

Ж З К Л М
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6.1. Вкажіть, у яких з цих тварин відсутня порожнина тіла.

6.2. Вкажіть, у яких з цих тварин є первина порожнина тіла.

6.3. Вкажіть, у яких з цих тварин є вторинна порожнина тіла.

6.4. Вкажіть, у яких з цих тварин є змішана порожнина тіла.

6.5. Вкажіть, де зображені личинки.

6.6. Вкажіть, які з цих тварин належать до Плоских червив.

6.7. Вкажіть, які з цих тварин належать до Кільчастих червив.

6.8. Вкажіть, які з цих тварин не належать до червив.

6.9. Вкажіть, які з цих тварин ведуть водний спосіб життя.

6.10. Вкажіть, які з цих тварин ведуть паразитичний спосіб життя.

В7. На рисунку зображено схему загального плану будови кінцівки (як передньої так і задньої) 

наземних Хребетних. Кістки підписані літерами. Праворуч зображено коня, певні частини кінці-

вок якого виділені і позначені цифрами.

Встановіть співвідношення між частинами тіла, позначеними на рисунку цифрами, і 

кістками/групами кісток, позначеними на схемі літерами. 

8. На рисунку зображено схеми алюру різних тварин
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8.1 На яких рисунках зображено алюр типу "рись"?

8.2 На яких рисунках зображено алюр типу "галоп"?

8.3. На яких рисунках зображено алюр типу "іноходь"?

8.4. Яким із зазначених тварин властиве пересування в просторі шляхом брахіації: 

а) білка-летяга;

б) кажан;

в) гібон; 

г) панголін;

д) тюлень.

8.5. В якому випадку ведмідь зможе розвинути найбільшу швидкість пересування? 

а) під час плавання;

б) залазячи на дерево;

в) під час бігу на рівнині; 

г) під час бігу з гори;

д) під час бігу вгору.

8.6. Яким із зазначених тварин властивий лише той тип пересування (в позаводному середовищі), 

за якого поверхні ґрунту торкається одночасно три-чотири кінцівки:

а) черепаха;

б) крокодил;

в) лама;

г) жовтопузик;

д) новонароджене кошеня.

9. На рисунку зображено крило птаха.
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9.1. Які з зображених груп пер належать до типу "махові пера"?

9.2. Якою літерою позначено крилечко?

9.3. Яка група пер має особливо велике значення для маневреності польоту?

9.4. В перах птахів відсутній пігмент який обумовлює:

а) білий колір;

б) червоний колір;

в) жовтий колір; 

г) синій колір;

д) чорний колір.

9.5. Зображене крило належить представнику ряду:

а) Дятлоподібні;

б) Голубоподібні;

в) Гагароподібні; 

г) Гусеподібні;

д) Горобцеподібні.

10. Нижче представлена схема класифікації, заснована на деяких ознаках тварин:

пояска немає А
вторинна 
порожнина тіла є кровоносна система замкнена Б

поясок є
кровоносна система незамкнена В

первиннороті
зябра є Г

тіло сегментоване
стрибальні кінцівки є Д

крила є
стрибальних кінцівок 
немає Е

зябер немає
вторинна порожнина стрибальні кінцівки є Ж

тіла відсутня
крил 
немає

стрибальних кінцівок 
немає З

кутикула є К
тіло несе-
гментоване

кутикули немає Л
скелет суцільний М

радіальна симетрія
скелет несуцільний (складається з пластинок) Н

вториннороті
кровоносна система замкнена О

симетрія не радіальна
кровоносна система незамкнена П
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Вкажіть, які літери з схеми класифікації відповідають наступним тваринам:

10.1. Apis mellifera (Медоносна бджола).

10.2. Astacus astacus (Широкопалий рак).

10.3. Asterias rubens (Червона морська зірка).

10.4. Branchiostoma lanceolatum (Європейський ланцетник).

10.5. Carassius carassius (Звичайний, або золотий карась).

10.6. Dendrocoelum lacteum (Молочно-біла планарія).

10.7. Enterobius vermicularis (Гострик).

10.8. Euscorpius tauricus (Кримський скорпіон).

10.9. Hirudo medicinalis (Медична п’явка).

10.10. Lumbricus terrestris (Дощовий черв).

10.11. Nereis pelagica (Нереїс).

10.12. Pulex irritans (Людська блоха).

10.13. Strongylocentrotus nudus (Чорний морський їжак).

10.14. Tettigonia viridissima (Зелений коник).

11. Нижче наведено значення лінійної швидкості кровотоку в різних ділянках серцево-судинної 

системи собаки.

 А – 0.07 см/с В – 0.75 см/с Д – 15 см/с Ж – 25 см/с
Б – 0.35 см/с Г – 10 см/с Е – 20 см/с

Вкажіть, які з цих значень характеризують швидкість руху крові у таких судинах:

11.1. Артеріоли.

11.2. Венули.

11.3. Висхідна аорта.

11.4. Задня порожниста вена.

11.5. Капіляри великого кола кровообігу.

11.6. Стегнова артерія.

11.7. Черевна аорта.
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12. Серце скорочується ритмічно, підкорюючись провідному водію серця, роль якого виконує си-

ноатріальний вузол у ссавців і венозний синус у земноводних. Однак, у деяких випадках серце 

може  позачерговий  раз  скоротитися  внаслідок  дії  сторонніх  подразників.  Таке  позачергове 

скорочення міокарду називається екстрасистолою. Слідом за екстрасистолою протікає подовжена 

пауза між скороченнями серця – компенсаторна пауза. 

Нижче  наведено запис  скорочення  ізольованого  серця  жаби,  яке  подразнювали  поодинокими 

електричними  подразниками  однакової  сили.  Момент  електричного  подразнення  позначено 

стрілками з літерами.

Дайте відповіді на наступні запитання.

12.1. Які стимули викликали екстрасистолу?

12.2. Які стимули подавалися під час фази абсолютної рефрактерності?

12.3. Тривалість компенсаторної паузи тим більша, чим:

а) більша сила нанесеного подразника;

б) точніше в область 1-го водія ритму серця нанесено стимул;

в) раніше після нормального скорочення виникає екстрасистола;              

г) пізніше після нормального скорочення виникає екстрасистола;

д) більша частота нанесеного подразника;

е) менша частота нанесеного подразника.

12.4. Після компенсаторної паузи частота серцевих скорочень:

а) залишається такою, як і до появи екстрасистоли;                             

б) зростає, порівняно до часу, як виникла екстрасистола;

в) знижується, порівняно із нормою.

12.5. Перша систола серця після екстрасистоли має більшу амплітуду, ніж нормальні скорочення 

серця, внаслідок:

а) більш тривалого відпочинку міокарда;

б) збільшення кровонаповнення шлуночків;        

в) накопичення ресурсів кардіоміоцитів

г) помірного розтягання кардіоміоцитів додатковим об’ємом кров;                            

д) залучення більшої кількості кардіоміоцитів у скорочення серця.
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12.6. Яка із наведених послідовностей вірна:

а) збудливість міокарда в спокої > збудливість міокарда в абсолютну рефрактерність > збудливість 

міокарда у відносну рефрактерність;

б) збудливість міокарда в абсолютну рефрактерність < збудливість міокарда у відносну рефракте-

рність < збудливість міокарда в спокої;                  

в) збудливість міокарда у відносну рефрактерність < збудливість міокарда в спокої < збудливість 

міокарда в абсолютну рефрактерність.

12.7. Для того, щоб викликати екстрасистолу необхідно позачерговий подразник нанести на серце 

у фазу:

а) спокою;

б) абсолютної рефрактерності;

в) відносної рефрактерності.                                 

г) екзальтації – фазу підвищеної збудливості після попереднього потенціалу дії.

13.  В залежності від частоти нервових імпульсів, що надходять до скелетних м’язів, останні мо-

жуть скорочуватись у кількох режимах. Зокрема,  поодинокими та тетанічними скороченнями. 

Для моделювання різних типів скорочення в умовах експерименту ізольований препарат посму-

гованих м’язів подразнюють електричним струмом із різною частотою. Нижче на рисунку зобра-

жений  результат  такого  експерименту.  Досліджуваний  препарат  стимулювали  надпороговими 

електричними стимулами з частотами 10 Гц, 25 Гц, 40 Гц. Проаналізуйте кімограму (запис меха-

нічних скорочень м’яза).

13.1. На яких фрагментах кімограми зображено поодинокі скорочення м’язу?

13.2. На яких фрагментах кімограми зображено тетанічні скорочення м’язу?

13.3. На яких фрагментах кімограми зображено зубчастий тетанус?

13.4. Яким фрагментам кімограми відповідають періоди стимуляції м’язового препарату електри-

чними імпульсами з частотою 10 разів на секунду?

13.5. Гладенький тетанус виникає внаслідок дії на ізольований м’язовий препарат стимулів з ча-

стотою:

а) 10 Гц;

б) 25 Гц;

в) 40 Гц.
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13.6. Зубчастий тетанус виникає внаслідок дії на ізольований м’язовий препарат стимулів з часто-

тою:

а) 10 Гц;

б) 25 Гц;

в) 40 Гц.

14.  Здатність  гемоглобіну  приєднувати  до  себе  або  ж  оксигемоглобіну  від’єднувати  кисень 

ілюструється кривою дисоціації оксигемоглобіну. 

Ця крива описує залежність вмісту в крові оксигемоглобіну (у % від загальної кількості гемо-

глобіну)  від  напруги (парціального  тиску)  кисню в крові. В залежності  від  змін фізіологічних 

показників в крові дана крива зсувається вправо (3, ефект Бора) або вліво (2) відносно кривої за 

нормальних умов (1). 

Проаналізуйте графіки і дайте відповіді на запитання.

14.1. Характер ділянки кривої 1 при зміні рО2 від 100 до 80 мм рт. ст. свідчить про:

а)  здатність  гемоглобіну  максимально  оксигенуватися  навіть  при  досить  помітному зниженні  рО2 в 

крові;       

б)  зниження  здатності  крові  транспортувати  кисень  за  умов перебування  людини в  непровітреному 

приміщенні;

в) збереження у повній мірі дихальної функції крові.      

14.2. Спорідненість гемоглобіну до кисню зростає за умов:

а) підвищення рО2 в плазмі крові;   

б) зниження в плазмі крові рСО2;   

в) закислення крові;

г) залуженя крові;        

д) підвищення температури тканини/крові.
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14.3. У фізіологічних умовах найкращу здатність дисоціювати оксигемоглобін демонструє в таких 

межах зміни рО2:

а) 100 – 80 мм рт.ст.;

б) 80 – 60 мм рт. ст.;

в) 60 – 40 мм рт. ст.;              

г) 40 – 20 мм рт. ст.

14.4. В яких межах змінюється рО2 в крові, що проходить через капіляр?

а) 80 – 60 мм рт. ст.;

б) 60 – 40 мм рт. ст.;              

в) 40 – 20 мм рт. ст.;

г) 30 – 0 мм рт. ст.

14.5. Оксигемоглобін краще дисоціює за умов:

а) підвищення температури органу/крові;

б) зниження температури органу/крові;

в) за нормальної температури;

г) зниження рН крові;              

д) підвищення рН крові;

е) нормальних значень рН крові.

14.6. Який графік характеризує дисоціацію оксигемоглобіну в тканині органу, який інтенсивно 

працює?

а) крива 1;

б) крива 2;

в) крива 3.                                    
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15. На рисунку представлено регуляторні зв’язки між різними компонентами системи регуляції 

концентрації глюкози у крові.

Зазначте, які з цих зв’язків є позитивними (збільшення першого компонента призводить до 

збільшення другого) або негативними (збільшення першого компонента призводить до зменшен-

ня другого), вписавши літери П або Н у відповідні поля бланку для відповідей.

16.  Для  дослідження  особливостей  шлункової  секреції  використовують  кілька  хірургічних 

методик. Вживлення фістули дозволяє збирати для аналізу вміст шлунка. В поєднанні з цим за-

стосовують методику ізольованих шлуночків – коли шлунок розрізається і з меншої його частини 

робиться ізольована частина. 

Окрім цього, застосовують методику удаваного годування: у тварини перерізається стравохід і 

їжа, яку вона споживає, не потрапляє до шлунку.

Проаналізуйте вказані методики дослідження травлення і дайте відповіді на наступні запитання. 
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Зазначте, яку речовину може отримати для дослідження експериментатор при різних постановках 

експерименту.

Рідини:

А – слина, Б – чистий шлунковий сік, В – чистий підшлунковий сік, Г – хімус.

Постановки експеримента:

16.1. Звичайне годування тварини, фістула вживлена у шлунок. 

16.2. Звичайне годування тварини, фістула вживлена у ізольований шлуночок.

16.3. Удаване годування тварини, фістула вживлена у шлунок.

16.4. Удаване годування тварини, фістула вживлена у ізольований шлуночок.

Впишіть до бланку для відповідей необхідні літери.

Нижче наведено перелік компонентів експерименту:

Д – звичайне годування тварини, Е – удаване годування, 

Ж – пред’явлення тварині їжі без можливості її споживання (тільки вигляд і запах), 

З − фістула, вживлена у шлунок, К – фістула, вживлена у ізольований шлуночок.

16.5. За допомогою якої комбінації методів можна досліджувати безумовнорефлекторний 

компонент першої (складнорефлекторної) фази секреції шлункового соку?

16.6. За допомогою якої комбінації методів можна досліджувати умовнорефлекторний компонент 

першої (складнорефлекторної) фази секреції шлункового соку?

16.7. За допомогою якої комбінації методів можна досліджувати другу (шлункову) фазу секреції 

шлункового соку?

16.8. За допомогою якої комбінації методів можна досліджувати третю (кишкову) фазу секреції 

шлункового соку?
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