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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

ДОНЕЦЬК-2013 

    

Теоретичний тур :: тест В 

11 клас 
 

 

В1. На рисунку зображено схему будови провідного пучка кукурудзи (Zea mays). 

 

1.1. Вкажіть елементи провідного пучка, які відповідають кожній цифрі на рисунку. 

А – деревинна паренхіма; Б – основна паренхіма; В – кільчаста судина; Г – повітряна порожнина;  

Д – спіральна судина; Е – склеренхіма; Ж – пориста судина; З – клітини-супутниці;  

К – ситовидні трубки. 

1.2. Клітини яких з наведених структур можуть заповнюватись міхуроподібними виростами 

(тилами), внаслідок чого перестають функціонувати? (Закресліть номери потрібних структур у 

бланку для відповідей) 

1.3. Клітини яких з наведених на рисунку структур в процесі диференціювання залишаються 

живими? 

1.4. Які з цих структур здійснюють вертикальний (дальній) транспорт води та речовин? 

1.5. Виберіть елементи, які належать до того ж виду тканини, що і елементи, зображені на 

рисунку під номером 2: 

 а) серцевинні промені; 
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 б) лібриформ;  

 в) луб’яні волокна;  

 г) м’який луб; 

 д) клітини-супутниці; 

 е) периваскулярні волокна;  

 ж) корові волокна;  

 з) корова паренхіма; 

 к) сітчасті судини. 

 

В2. На малюнку зображені різні типи стели рослин.  

 
    

А Б В Г Д 

 
   

 

Е Ж З К  

 

Встановіть правильну відповідність між схемами та назвами типів стели.   

2.1. Артростела 

2.2. Актиностела 

2.3. Амфіфлойна сифоностела (соленостела) 

2.4. Атактостела 

2.5. Диктіостела 

2.6. Ектофлойна сифоностела 

2.7. Евстела 

2.8. Плектостела 

2.9. Протостела 

 

 

Для сучасних представників яких відділів рослин притаманний кожний з типів стели? 

2.10. Мохи (в широкому розумінні) 

2.11. Плауни 

2.12. Хвощі 

2.13. Псилотові 

2.14. Папоротеподібні 

2.15. Голонасінні 

2.16. Покритонасінні 
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В3. На малюнку наведені основні типи гінецею квіткових рослин.  

   
 

 

А Б В Г Д 

Визначте, який тип гінецею притаманний рослинам, зображеним на наступних рисунках: 

  

 

3.1 3.2 3.3 

  

 

3.4 3.5  

 

В4. Для дослідження пігментного складу рослин було отримано спиртову витяжку з листків 

фікусу об’ємом 10 мл. 

До 3 мл отриманої спиртової витяжки додали еквівалентний об’єм бензину та кілька краплин 

води. В результаті досліду було отримано наступну картину: суміш розділилась на 2 шари, з яких 

верхній було забарвлено у зелений колір, а нижній у жовто-помаранчевий (зображено на 

рисунку 1). Вкажіть, що позначено літерами 1, 2 та 3 (у бланку для відповідей клітинки 4.1-4.3). 

До 3 мл отриманої спиртової витяжки додали кілька краплин 20% розчину КОН та дали 

відстоятися. Після цього додали до суміші 3 мл бензину та отримали наступну картину: верхній 
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шар був забарвлений у жовтий колір, а нижній – у зелений (зображено на рисунку 2). Вкажіть, що 

позначено літерами 4, 5, 6 (у бланку для відповідей клітинки 4.4-4.6). 

 

  

Рис. 1 Рис. 2 

Варіанти відповідей: А – феофітин, Б – каротин, В – ксантофіл, Г – хлорофіл, Д – калієва сіль 

хлорофіліну, Е – фікоеритрін, Ж – фітол. 

4.7. Проаналізувавши отриману картину, поясніть таке розділення пігментів у пробірках: 

а) пігменти розділяються таким чином через природу носія хроматограми; 

б) пігменти розділяються таким чином через свої гідрофільні або гідрофобні властивості; 

в) таке розділення пігментів пов’язане із об’ємом речовини, яку додавали до витяжки пігментів, а також 

часу їх взаємодії; 

г) пігменти розділяються таким чином через те, що отримані із світлолюбивої рослини; 

д) пігменти розділяються таким чином через те, що отримані із тіньовитривалої рослини. 

4.8. На наступних графіках зображено чотири криві поглинання. Визначте, яка з них притаманна 

пігменту, який відповідає цифрі 1 на попередніх рисунках. 

 
 

А Б 
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В Г 

4.9. Що буде відбуватись за умов обробки пігменту 1 розчином кислоти? 

а) з пігментом не буде відбуватись ніяких змін, зміниться лише реакція витяжки в кислий бік; 

б) з пігментом не буде відбуватись ніяких змін, зміниться лише реакція витяжки в лужний бік; 

в) пігмент 1 перейде в лейкоформу, внаслідок чого його гідрофобні властивості зміняться на 

гідрофільні; 

г) розчин набуде бурого кольору; 

д) розчин знебарвиться внаслідок розщеплення пігменту 1 на мономери. 

4.10. Роль провітаміну а в організмі Ссавців виконує пігмент, позначений на рисунках 1 та 2 

цифрою: 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4; 

д) 5. 
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В5. Перед Вами на малюнку представлено схему одного з найбільш важливих біохімічних 

процесів, що відбувається у клітинах рослин.  

 

5.1 Вказаний процес називається: 

а) фотодиханням; 

б) фотофосфорилюванням; 

в) С3-шляхом фотосинтезу; 

г) С4-шляхом фотосинтезу; 

д) САМ-метаболізмом. 

5.2 Літерою Х на малюнку позначено: 

а) цикл Кальвіна; 

б) цикл Кребса; 

в) цикл Хетча-Слека-Карпілова; 

г) цикл Ембдена-Мейєргофа-Парнаса; 

д) САМ-метаболізм. 

5.4 Проаналізуйте запропоновану схему та 

вкажіть її можливе значення для рослин: 

а) один із шляхів утворення амінокислот; 

б) альтернативний шлях дихання за умов 

надлишкового освітлення; 

в) один із шляхів утворення органічних 

продуктів з неорганічних; 
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г) альтернативний механізм запасання енергії 

хімічних зв’язків; 

д) механізм утворення перекису водню в 

рослині. 

В6. Визначте, які гормони рослин спричинюють дію, зображену на малюнку. Інтактні або 

контрольні рослини позначено літерою К. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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7 

 

8 

 

А − ауксин; 

Б − гіберелін; 

В − цитокінін; 

Г − абсцизова кислота; 

Д − етилен. 

В7. Розгляньте малюнок.  
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Дайте відповідь на питання. 

7.1. Літерою А на схемі позначено життєвий цикл: 

а) печінкового сисуна; 

б) шистозоми; 

в) стьожака широкого; 

г) ехінокока; 

д) котячого сисуна. 

7.2. Літерою Б на схемі позначено життєвий цикл: 

а) печінкового сисуна; 

б) шистозоми; 

в) стьожака широкого; 

г) ехінокока; 

д) котячого сисуна. 

7.3. Літерою В на схемі позначено життєвий цикл: 

а) печінкового сисуна; 

б) шистозоми; 

в) стьожака широкого; 

г) ехінокока; 

д) котячого сисуна. 

7.4. Якими цифрами на схемі позначено різні стадії життєвого циклу цих паразитів? (заповніть 

таблицю у бланку для відповідей) 

7.5. Яким зі схем на рисунку відповідають життєві цикли з одним проміжним хазяїном? 

7.6. Яким зі схем на рисунку відповідають життєві цикли з двома проміжними хазяями? 

7.7. На яких стадіях життєвого циклу відбувається збільшення кількості паразитів? 
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В8. Уважно роздивіться наведені життєві цикли: 

  

А Б 

  

В Г 

 

 

Д Е 

мальпігієві 

судини 

слинні 

залози 

зараження 

циркуляція канібалізм  

1 4 

3 

2 

6 

5 

7 

8 

9 
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Визначте, які з наведених схем відповідають життєвим циклам наступних тварин: 

8.1. Малярійний плазмодій;  

8.2. Дірофілярія;  

8.3. Шистосоми;  

8.4. Ціп’як озброєний;  

8.5. Трихінелла;  

8.6. Ланцетоподібний сисун. 

Дайте відповіді на запитання: 

8.7. Які з наведених паразитів ніколи не виходять у зовнішнє середовище? 

8.8. Які з наведених паразитів належать до типу Нематоди? 

8.9. Які з наведених паразитів належать до класу Трематоди? 

8.10. Якими цифрами позначено остаточних хазяї? 

 

В9. На рисунку позначено пальці різних сучасних тварин. 

 

9.1. Вкажіть пальці, гомологічні великому пальцю людини. 

9.2. Вкажіть пальці, гомологічні середньому пальцю людини. 

9.3. Вкажіть пальці, гомологічні безіменному пальцю людини. 

9.4. Вкажіть пальці, захищені копитом. 
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В10. Розгляньте наведені рисунки тварин: 

 

Вкажіть, які з них належать до типів: 

10.1. Пластинчасті; 

10.2. Кільчасті черви; 

10.3. Кишковопорожнинні; 

10.4. Губки; 

10.5. Круглі черви; 

10.6. Голкошкірі; 

10.7. Інфузорії; 

10.8. Плоскі черви. 

Найдіть відповідність між зображеннями та наведеними назвами тварин: 

10.9. Актинія; 

10.10. Офіура; 

10.11. Бадяга; 

10.12. Трихоплакс; 

10.13. Триходіна. 

Які з зображених вище тварин мають ознаки: 

10.14. Мікроскопічних багатоклітинних тварин, позбавлених диференційованих тканин та органів; 

10.15. Диференціації клітин; 

10.16. Диференціації тканин; 

10.17. Є нервова система; 

10.18. Є амбулакральна система; 

10.19. Є порожнина тіла; 

10.20. Наявний анальний отвір. 
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В11. Розгляньте наведені рисунки тварин: 

 

 

Найдіть відповідність між зображеннями та наведеними таксонами тварин: 

11.1. Евриптеріди; 

11.2. Наутілоідеї; 

11.3. Трилобіти; 

11.4. Щитні; 

11.5. Плечоногі; 

11.6. Археоціати. 

 

Вкажіть першу появу представників зазначених таксонів: 

11.7. Кембрій; 

11.8. Ордовик; 

11.9. Тріас. 

 

11.10. Вкажіть, які з представників є породоутворюючими. 

11.11. Вкажіть, які з них є «живими викопними». 
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В12. Уважно розгляньте наведені схематичні малюнки тваринних тканин.  

 

 

А Б В 

 

Дайте відповіді на наступні запитання: 

12.1. До якого типу належать тканини, зображені на малюнку? 

а) епітеліальна; 

б) сполучна; 

в) м’язова; 

г) нервова. 

 

Визначте, яким з наведених на рисунках тканинам відповідають наведені нижче описи. 

12.2. Вистилає всі серозні оболонки, розвивається з мезодерми (звідки й походить її назва). 

12.3. Складається з плоских клітин полігональної форми, поєднаних між собою нерівними 

краями. 

12.4. На апікальній поверхні є короткі мікроворсинки, які забезпечують всмоктувальну й 

видільну функції. 

12.5. Утворюють вивідні шляхи сечових канальців. 

12.6. Клітинний пласт і розташовану нижче сполучну тканину розділяє базальна мембрана.  

12.7. Виділяючи на свою поверхню слизовий секрет, забезпечує вільне ковзання внутрішніх 

органів один відносно одного.  

12.8. Вистеляє зсередини слизову оболонку трахеї.  

12.9. Всі клітини контактують з базальною мембраною.  

12.10. Тканина містить декілька типів клітин, що різняться як за морфологічними, так і за 

функціональними ознаками.  

12.11. Завдяки злагодженому функціонуванню клітин поверхня війок завжди вкрита шаром 

густого слизу.  
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В.13. На рисунку зображено органи ендокринної системи людини (щитоподібні і прищитоподібні 

залози позначені однією літерою). 

 

13.1. Вкажіть залози, гомологи яких виявлені у ланцетника.  

13.2. Вкажіть залози, гомологи яких у деяких хордових виконують фоторецепторну функцію. 

13.3. Вкажіть залози, клітини яких в самки окуня чітко відмежовані від інших органів. 

13.4. Вкажіть залози, клітини яких в самки коропа чітко відмежовані від інших органів. 

13.5. Вкажіть залози, секрет яких зумовлює перетворення пуголовка на жабу. 

13.6. У якої з наведених тварин наявний гормон окситоцин? 

 а) лосось; 

 б) жаба; 

 в) крокодил;  

 г) лелека; 

 д) вовк. 

 

В14. Гіперчутливістю називають підвищену чутливість організму до певної речовини. За 

класифікацією Р. Кука розрізняють гіперчутливість негайного типу (ГНТ), зумовлену 

гуморальними механізмами імунної системи, та гіперчутливість сповільненого типу (ГСТ), 

зумовлену клітинними механізмами. Позначте, які з наведених характеристик відповідають ГНТ, 

а які – ГСТ. 

14.1 Зумовлена утворенням і циркуляцією специфічних імуноглобулінів певного класу. 

14.2 Зумовлена утворенням сенсибілізованих Т-лімфоцитів. 

14.3 Можлива пасивна сенсибілізація – через введення сироватки крові активно сенсибілізованого 

донора. 

14.4 Частіше за все спричинюється мікроорганізмами та хімічними речовинами при тривалому контакті. 

14.5 Розвивається через декілька секунд після введення антигену. 

14.6 Формується в тканинах, де є багато кровоносних судин, і гладеньких м’язах, але не в інших. 

14.7 Наслідком гіперчутливості може стати анафілактичний шок. 
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В15. На рисунку схематично проілюстровані три різні типи реакцій серцево-судинної системи (а 

саме: систолічного та діастолічного тисків – Р сис. та Р діас.; частоти серцевих скорочень – ЧСС 

та ударного (систолічного) об’єму – УО) при здійсненні ортостатичної проби. Ця проба 

представляє собою швидкий перехід обстежуваного із горизонтального положення у вертикальне.  

 

 

Проаналізуйте зображення та дайте відповідь на запитання. 

 

15.1. Внаслідок швидкого переходу тіла людини із горизонтального у вертикальне 

положення у судинах нижніх кінцівок накопичується надлишковий об’єм крові 

(до 400 - 600 мл.). Вкажіть, які зміни і якого показника є наслідком даного 

явища. 

 а) підвищення діастолічного тиску; 

 б) зниження діастолічного тиску; 

 в) зниження ударного об’єму;  

 г) зниження систолічного тиску. 

15.2.  Внаслідок виконання ортостатичної проби пульсовий тиск крові: 

 а) знизився у випадку ІІІ; 

 б) знизився у випадку ІІ;  

 в) зріс у випадку І; 

 г) майже не зазнав змін у випадку ІІІ.  

 д) не змінився у випадку ІІ. 

15.3. Зміни діастолічного тиску у відповідь на дію гравітації ілюструють реакції 

периферичних судин, які забезпечують викид у судинне русло депонованої 

крові . Проаналізуйте нижченаведені твердження і виберіть вірне: 
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 а) у випадку ІІІ тонус периферичних судин знизився;  

 б) у випадках І і ІІ тонус судин підвищився;  

 в) напруження стінок судин підвищилось у випадку ІІІ; 

 г) тонус судин у всіх випадках майже не змінився. 

 д) звуження периферичних судин у випадку ІІ є вираженішим, а ніж у випадку І.  

15.4.  Фізіологічне значення зростання ЧСС під час виконання ортостатичної проби 

полягає у наступному: 

 а) забезпечити зменшення кровонаповнення серця у діастолу; 

 б) зменшити ударний об’єм крові;  

 в) на фоні зниженого УО підтримати хвилинний (серцевий) об’єм крові на 

нормальному рівні;  

 г) забезпечити зростання УО. 

15.5.  На підставі характеру змін показників кровообігу під час виконання 

ортостатичної проби можна судити про активність симпатичної нервової 

системи. Які з наведених параметрів при цьому оцінюють:  

 а) систолічний тиск крові; 

 б) діастолічний тиск крові;  

 в) частоту серцевих скорочень;  

 г) величину ударного об’єму. 

15.6.  Найбільш виражене зростання тонусу симпатичної нервової системи 

спостерігають у випадку: 

 а) І; 

 б) ІІ;  

 в) ІІІ. 

15.7. Представлені на рисунку зміни параметрів серцево судинної системи 

відповідають А – гіподіастолічній ортостатичній гіпотензії, Б – нормальній 

реакції та  В – гіпердіастолічній ортостатичній гіпотензії. Співставте 

наведені назви реакцій (буквенні позначення) кровоносної системи з номерами 

фрагментів рисунка.  
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В16. Нижче представлена схема класифікації, заснована на деяких екологічних і етологічних 

ознаках тварин: 

 

 

Внесіть відповідні номери зі схеми класифікації навпроти відповідних видів тварин у таблиці 

розташованій нижче: 

А - Гуахаро або жиряк 

Б - Шершень 

В - Нічниця велика  

Г - Голий землекоп 

Д - Фоцена звичайна, пихтун або «свиня морська» 

Е - Метелики совки роду 

Ж - Нарвал  

З - Кріт європейський  

К - Галка  

Л - Катран звичайний  

М - Акула китова  

Н - Мінога угорська  

О - Асцидія  

П - Домашня курка  
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В17. Схематичне зображення внизу показує співвідношення група-в-групі. Таксон «А», 

представлений найбільшим колом, включає три таксони «Б». Два таксона «Б» включають по 

одному таксону «В», останній таксон «Б» включає два таксони «В». Два таксони «В» включають 

по одному таксону «Г». 

 

 

 

Визначте для кожного кола правильні таксони з варіантів, представлених нижче. Дайте відповідь, 

вписуючи відповідний номер в таблицю. Питання буде оцінюватися лише у тому випадку, якщо 

таблиця буде заповнена повністю правильно. 

Варіанти: 

1. Асцідії(Ascidiacea); 

2. Зяброногі (Branchiopoda); 

3. Косарики(Opiliones); 

4. Голкошкірі (Echinodermata); 

5. Головохордові(Cephalochordata); 

6. Зябродишні (Branchiata) або Ракоподібні(Crustacea); 
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7. Круглороті (Cyclostomata); 

8. Кліщі (Acari); 

9. Міногоподібні(Petromyzontiformes = Petromyzonta); 

10. Ногохвістки(Collembola); 

11. Сольпуги (Solifugae); 

12. Трахейнодишні (Tracheata); 

13. Хеліцерові (Chelicerata); 

14. Хребетні(Vertebrata); 

15. Хордові(Chordata); 

16. Членистоногі (Arthropoda); 

17. Паразитоформні кліщі (Parasitiformes); 

18. Покритощелепні(Entognatha); 

19. Морські огірки (Holothuroidea). 

 

В18. На малюнку зображено реакцію аглютинації при визначенні еритроцитарної ізосерологічної 

групи крові за системою АВ0. У лівій колонці позначена нумерація досліду. У верхньому рядку 

вказується використана групоспецифічна сироватка, нижче під нею в колонках продемонстровані 

відповідні реакції при внесенні крові донора. Суцільна заливка лунки означає відсутність реакції, 

зернистість – наявність аглютинації. 

 

 0αβ Аβ Вα 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

 

 

18.1. Вкажіть, якими цифрами в таблиці позначено рядки, що відповідають різним групам крові. 

Впишіть у бланк для відповіді позначення римськими цифрами. 
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0(І) групі крові; 

А(ІІ) групі крові; 

В(ІІІ) групі крові; 

АВ(IV) групі крові. 

18.2. Визначте відповідність між запропонованим твердженням і певним пронумерованим рядком 

таблиці: 

А. Ця група крові найбільше поширена у європейській популяції; 

Б. Ця група крові займає друге місце за поширенням у європейській популяції; 

В. Ця група крові займає третє місце за поширенням у європейській популяції; 

Г. Ця група крові найменше поширена у європейській популяції; 

18.3. Враховуючи, що у батьків групи крові, що відповідають рядкам 2 і 3 в таблиці, визначте, які 

можливі групи крові будуть у їхньої дитини. Впишіть у бланк для відповіді позначення 

римськими цифрами. 

 

В19. Цитоскелет є опорно-руховою системою клітини, яка залучена до численних 

внутрішньоклітинних процесів. Він складається з трьох основних компонентів: мікрофіламентів, 

мікротрубочок і проміжних філаментів. Виберіть з наведеного переліку характеристичних ознак 

ті, які притаманні кожному з компонентів цитоскелету. Прийміть до уваги, деякі з наведених 

ознак притаманні більш ніж одному елементу цитоскелету.  

Характеристичні ознаки: 

А. Складаються з білка тубуліну. 

Б. В клітинах різних тканин тваринного організму складаються з різних білків, що мають фібрилярну 

будову. 

В. Побудовані з білку актину, молекула якого є глобулярним поліпептидом. 

Г. Є найстабільнішими компонентами цитоскелету.  

Д. Беруть участь у гель – золь переходах цитозолю.  

Е. Беруть участь в утворенні мікроворсинок. 

Ж. Беруть участь в утворенні центріолей.  

З. Беруть участь в утворенні війок і джгутиків.  

И. Беруть участь в утворенні веретена поділу в ході мітозу.  

І. Основною функцією є механічна, каркасна.  

К. Беруть участь у формуванні скоротливого кільця при цитотомії (поділі цитоплазми) у ході мітозу 

тваринної клітини.  

Л. Беруть участь у переміщенні внутрішньоклітинних компонентів за рахунок збирання – розбирання й 

транспорту по них, як «по рейках». 
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Компоненти цитоскелету: 

19.1. Мікрофіламенти 

19.2. Мікротрубочки 

19.3. Проміжні філаменти 

 

В20. Відомо, що рибосоми забезпечують процес біосинтезу білка. Проте місце синтезу в клітині 

різних білків може бути різним: на вільних рибосомах в цитозолі, на рибосомах гранулярної 

ендоплазматичної сітки, на мітохондріальних рибосомах. Визначте місце синтезу наведених 

нижче груп білків. 

Група білків 

А. Цитозольні ферменти, складові цитоскелету.  

Б. Білки – гістони, ядерні негістонові білки.  

В. Мітохондріальні білки.  

Г. Білки пероксисом.  

Д. Заякорені й поверхневі білки зовнішньої поверхні органел вакуолярної системи. 

Е. Заякорені й поверхневі білки внутрішньої поверхні органел вакуолярної системи. 

Ж. Заякорені й поверхневі білки внутрішньої поверхні плазмолеми.  

З. Інтегральні білки органел вакуолярної системи. 

И. Інтегральні білки плазмолеми. 

І. Експотні білки й глікопротеїни, у тому числі гормони, складові позаклітинної речовини тощо.  

Місце синтезу  

20.1. Вільні рибосоми в цитозолі 

20.2. Власні рибосоми мітохондрій 

20.3. Рибосоми на гранулярній ендоплазматичній сітці 

 

В21. Існують різні механізми запуску запрограмованої загибелі клітин (апоптозу). Один з цих 

механізмів запускається активними формами кисню. В нормі зовнішня мембрана мітохондрій 

несе на своїй поверхні білок Bcl-2, який зв’язується з іншим білком - Apaf-1. Активні форми 

кисню «змушують» Bcl-2 вивільнювати Apaf-1, з одного боку, а з іншого – сприяти проходженню 

білку Bax через мембрану мітохондрій, що призводить до вивільнення цитохрому с. Останній, 

вийшовши з мітохондрії, утворює комплекс з Apaf-1 та каспазою 9, який послідовно активує 

різноманітні протеази, «перетравлюючи» клітинні білки.  

Що відбудеться з клітиною під дією активних форм кисню за наступних умов? 

21.1. Клітина експресує мутантну форму білку Apaf-1, яка постійно знаходиться у зв’язаному з 

Bcl-2стані.  

21.2. Клітина зовсім не експресує Bcl-2. 
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21.3. Клітина гіперекспресує таку форму Bcl-2, яка завжди «адресується» в клітинну мембрану. 

21.4. Клітини отримали певний «реагент», який збільшує час роботи Bcl-2. 

Співставте подальшу долю клітини (А-В) з наведеними умовами (21.1. – 21.4.).  

А. Клітини протистоять апоптозу. 

Б. Клітини будуть швидко підлягати апоптозу. 

В. Долю клітини не можливо передбачити. 

В22. На рис. А – Е представлена схема розвитку овоциту людини.  

А Б В 
 

Г Д Е 
 

22.1. Розташуйте представлені рисунки (А – Е) в порядку послідовності етапів розвитку овоциту 

людини.  

22.2. Визначте, на якому малюнку (якою літерою) позначений який етап розвитку яйцеклітини: 

І - Примордіальний фолікул. 

ІІ - Фолікул, що росте. 

ІІІ - Первинний фолікул. 

IV - Граафів пухирець. 

V - Овуляція. 

VI - Жовте тіло. 

22.3. На якій стадії (яких стадіях) відбувається інтенсивне нагромадження в яйцеклітині жовтку? 

22.4. На якому рисунку наведена структура, яка з’являється в зачатках яєчників найпершою? 

22.5. На якій стадії (яких стадіях) відбувається мейоз? 

22.6. На якому рисунку наведена стадія розвитку яйцеклітини, на якій вона є вже гаплоїдною 

(зрілою)?  

22.7. Які стадії розвитку яйцеклітини можна виявити під час ембріонального розвитку? 

22.8. Які стадії розвитку яйцеклітини можна виявити під час постембріонального розвитку? 
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В23. Співставте екологічні ниші, які може займати мікрофлора людини, з її характеристиками 

 Характеристики: 

А Мікроорганізмів мало (близько 10
5
 КУО в 1 мл), незважаючи на слабко лужну реакцію 

середовища. Основні представники – лактобактерії, ентерококи, Escherichia coli. 

Б Надзвичайно численна та різноманітна мікрофлора, в дітей грудного віку формується 

специфічна біфідофлора, що є антагоністом для патогенних та умовно-патогенних видів, в 

дорослих же людей зустрічається понад 260 видів мікроорганізмів, проте основну масу 

(96-99%) становлять біфідобактерії. 

В Мікробний склад формується на 3-5 добу після народження і складається переважно з 

кокових форм, але в пубертатному періоді заміщується на молочнокислу мікрофлору. 

Г Мікрофлора дуже нечисленна, наявні лише ацидорезистентні мікроорганізми 

(лактобактерії, дріжджі, кампілобактерії), їх кількість складає близько 100 КУО в 1 мл. 

Д Нечисленна мікрофлора, представлена стафілококами, окремим видами коринебактерій, 

мікоплазмами 

Е Переважає аеробна мікрофлора, хоча в перший рік життя починають з’являтися 

факультативні та облігатні анаероби. Лужне або нейтральне середовище та достатня 

вологість сприяє розвитку численних представників мікроорганізмів: біфідобактерії, 

стафілококи, актиноміцети, спірохети, дріжджоподібні гриби та інші. 

Ж Склад мікрофлори дуже сильно залежить від побуту людини, її праці, статі, віку, 

дотримання правил особистої гігієни. Виявляються стафілококи, стрептококи, сарцини, 

плісневі гриби, дріжджі, сапрофітні трепонеми, мікоплазми та інші. Кількість 

мікроорганізмів досить значна. 

З Порівняно збіднена мікрофлора, зустрічаються переважно стафілококи, мікрококи та 

диплококи, окремі місця повністю стерильні. 

 

 Екониші: 

23.1 Ротова порожнина; 

23.2 Шлунок; 

23.3 Дванадцятипала кишка та тонкий кишечник; 

23.4 Товстий кишечник; 

23.5 Дихальні шляхи; 

23.6 Шкіра; 

23.7 Кон’юнктива; 

23.8 Піхва. 
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В24. Розгляньте наведені рисунки з різними організмами.  

 

Деякі із запропонованих видів можуть займати не один, а декілька рівнів у різних трофічних 

ланцюгах. Визначте для зазначених трофічних рівнів потенційно можливі організми: 

24.1. Продуцент. 

24.2. Консумент 1-го порядку. 

24.3. Консумент 2-го порядку. 

24.4. Консумент 3-го порядку. 

24.5. Редуцент. 

 

В25. Проаналізуйте наведений нижче трофічний ланцюг та дайте відповіді на запитання. 

 

АВТОТРОФНІ РОСЛИНИ → ЛИЧИНКИ КОРОЇДІВ → ДЯТЕЛ → СОВИ 

 

25.1. До якого типу належить наведений трофічний ланцюг? 

а) короткий; 

б) довгий; 

в) пасовищний; 

г) детритний. 

25.2. До консументів ІІ рівня у наведеному трофічному ланцюзі належить: 

а) автотрофні рослини; 

б) личинки короїдів; 

в) дятел; 

г) сови. 

25.3. До продуцентів у наведеному трофічному ланцюзі належить: 

а) автотрофні рослини; 

б) личинки короїдів; 

в) дятел; 

г) сови. 
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В26. Реалізація генетичної інформації у вірусів з одноланцюговою ДНК (ІІ клас вірусів за 

класифікацією Балтімора) може відбуватися як показано на схемі: 

 

де літерами позначено вихідний, проміжні і кінцевий продукти, наведені у списку: 

І. нащадки вірусу; 

ІІ. вірусні білки; 

ІІІ. клітинні білки; 

IV. дволанцюгова ДНК; 

V. вірусна ДНК; 

VI. мРНК. 

 

26.1. Співставте літери на схемі з римськими цифрами у переліку. 

26.2. У яких, з перелічених нижче, вірусів генетична інформація реалізується за такою схемою: 

а) аденовіруси; 

б) герпесвіруси; 

в) вірус грипу типу А; 

г) аденоасоційований вірус; 

д) вірус імунодефіциту людини; 

е) вірус тютюнової мозаїки. 

26.3. Віруси, які реалізують генетичну інформацію за такою схемою, виявлені на сьогодні серед 

патогенів: 

а) хребетних тварин; 

б) безхребетних тварин; 

в) вищих рослин; 

г) водоростей та грибів; 

д) бактерій та архей. 

 


