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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

ДОНЕЦЬК-2013 

    

Теоретичний тур :: тест В 

9 клас 
 

 

В1. Розгляньте зображення рослин. 

  
 

А Б В 

 

 

Г Д 

На яких рисунках зображено представників наступних родів: 

1.1. Фізаліс; 

1.2. Айва; 

1.3. Талабан; 

1.4. Ковила; 

1.5. Чина. 

Встановіть відповідність між зображеннями рослин та типами плодів, які вони утворюють: 

1.6. зернівка; 

1.7. ягода; 
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1.8. біб; 

1.9. стручечок; 

1.10. яблуко. 

Встановіть відповідність між зображеннями рослин та кількістю тичинок у їхніх квітках: 

1.11. кількість тичинок - 6; 

1.12. кількість тичинок - 15-25; 

1.13. кількість тичинок - 5; 

1.14. кількість тичинок - 10; 

1.15. кількість тичинок - 3. 

 

В2. Розгляньте зображений на рисунку організм і дайте відповіді на наступні запитання: 

 

2.1. Зображена на рисунку частина рослини є: 

А - квіткою; 

Б - суцвіттям; 

В - плодом; 

Г - супліддям; 

Д - стеблоплодом. 

2.2. Батьківщиною зображеної рослини вважають: 

А - Південно-Східну Азію; 

Б - Середземномор’я; 

В - Центральну Америку; 

Г - Австралію; 

Д - Африку. 

2.3. Для зображеної рослини характерною є: 

А - хіроптерофілія; 

Б - ентомофілія; 

В - анемофілія; 
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Г - гідрофілія; 

Д – орнітофілія. 

В3. 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.   

3.1. Артростела 

3.2. Актиностела 

3.3. Амфіфлойна сифоностела (соленостела) 

3.4. Атактостела 

3.5. Диктіостела 

3.6. Ектофлойна сифоностела 

3.7. Евстела 

3.8. Плектостела 

3.9. Протостела 

 

 

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

3.10. Мохи (в широкому розумінні) 

3.11. Плауни 

3.12. Хвощі 

3.13. Псилотові 

3.14. Папоротеподібні 

3.15. Голонасінні 

3.16. Покритонасінні 

 

 

В4. На малюнку наведені основні типи гінецею квіткових рослин.  

   
 

 

А Б В Г Д 

Визначте, який тип гінецею притаманний рослинам, зображеним на наступних рисунках: 
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4.1 4.2 4.3 

  

 

4.4 4.5  

 

В5. Учні провели експеримент з вивчення впливу нового виду добрив на врожайність картоплі. 

Добриво вносилося у п’яти варіантах (у розрахунку 1, 2, 3, 4 та 5 кг на гектар). У шостому варіанті 

добриво не вносилося (контроль). Кожен з варіантів мав три повторності. Результати 

експерименту наведено в таблиці. 

Врожайність картоплі (ц/га) 

Кількість добрива (кг/га) Повтор 

досліду 1 2 3 4 5 контроль 

1  280 295 320 290 240 250 

2 290 300 340 250 260 245 

3 270 305 330 270 220 255 

 

5.1. Визначте середню врожайність картоплі для всіх варіантів досліду (різної кількості добрива). 

За розрахунками побудуйте графік (в бланку для відповідей) 

5.2. Зробіть висновок, яка кількість добрива дає найбільшу врожайність. 
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В6. На малюнку зображені різні типи вусиків комах.  

 

Визначте, які типи вусиків притаманні наступним комахам: 

6.1. Білан капустяний; 

6.2. Жук олень; 

6.3. Травневий хрущ; 

6.4. Непарний шовкопряд; 

6.5. Махаон; 

6.6. Бражник мертва голова; 

6.7. Жук носоріг; 

6.8. Терміт; 

6.9 Тарган чорний; 

6.10. Хатня муха. 

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

В7. Розгляньте малюнок.  

 

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; 
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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 із схем на рисунку відповідають життєві цикли з двома проміжними хазяями? 

7.7. На яких стадіях життєвого циклу відбувається збільшення кількості паразитів? 

 

В8. Розгляньте наведені рисунки тварин: 

 

 

 

А Б В Г Д 

 

 

 

Е Є Ж З И 

Встановіть відповідності між зображеними тваринами та їхніми личинковими стадіями розвитку: 

8.1. Трохофора;  

8.2. Наупліус;  

8.3. Онкосфера;  

8.4. Цистакант;  

8.5. Глохідія;  

8.6. Церкарій;  

8.7. Мюллерівська личинка;  
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8.8. Дауерова личинка;  

8.9. Піскорийка;  

8.10. Планула. 

Які з зображених тварин: 

8.11. Належать до плоских червів;  

8.12. Дихають зябрами;  

8.13. У дорослому стані харчуються кров’ю;  

8.14. Слугують кормом для риб у Чорному морі. 

 

В9. Уважно роздивіться наведені життєві цикли: 

  

А Б 

  

В Г 

мальпігієві 

судини 

слинні 

залози 

зараження 

1 4 

3 

2 

5 
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Д Е 

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 хазяїв? 

 

циркуляція канібалізм  
6 

7 

8 

9 
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В10. На рисунку позначено пальці різних сучасних тварин. 

 

10.1. Вкажіть пальці, гомологічні великому пальцю людини. 

10.2. Вкажіть пальці, гомологічні середньому пальцю людини. 

10.3. Вкажіть пальці, гомологічні безіменному пальцю людини. 

10.4. Вкажіть пальці, захищені копитом. 
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В11. Вкажіть, які із наведених характеристик є притаманними кожній з вказаних тварин. 

Характеристики: 

А Відкладає яйця; 

Б У дорослих особин між шлуночками серця перегородка без отворів; 

В Має молочні залози; 

Г Має зуби; 

Д Має дзьоб; 

Е Тіло вкрито голками; 

Ж Грудина має розвинений кіль; 

З Редукована ліва дуга аорти. 

 

Тварини: 

11.1 Їжак; 

11.2 Нанду; 

11.3 Єхидна; 

11.4 Пугач; 

11.5 Нетопир; 

11.6 Слонова черепаха. 

 

В12. Встановіть відповідність між позначеннями на рисунку та наведеними термінами: 

 

А – верхня шелепа; 

Б – ікла; 

В – моляри; 

Г – нижня шелепа; 

Д – премоляри; 

Е – різці. 
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В13. Встановіть відповідність між позначеннями на рисунку та наведеними термінами: 

 

А – анальний плавець; 

Б – бічна лінія; 

В – грудний плавець; 

Г – задній спинний плавець; 

Д – зяброва кришка; 

Е – ніздря; 

Ж – передній спинний плавець; 

З – хвостовий плавець; 

И – черевний плавець. 

 

 

В14. Розгляньте наведені рисунки тварин: 

 

Укажіть, які з них належать до типів: 

14.1. Пластинчасті; 

14.2. Кільчасті черви; 

14.3. Кишковопорожнинні; 

14.4. Губки; 

14.5. Круглі черви; 

14.6. Голкошкірі; 

14.7. Інфузорії; 

14.8. Плоскі черви. 

 

Найдіть відповідність між зображеннями та наведеними назвами тварин: 

14.9. Актинія; 

14.10. Офіура; 

14.11. Бадяга; 

14.12. Трихоплакс; 

14.13. Триходіна. 
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Які з зображених вище тварин мають ознаки: 

14.14. Мікроскопічних багатоклітинних тварин, позбавлених диференційованих тканин та органів 

14.15. Диференціації клітин 

14.16. Диференціації тканин 

14.17. Є нервова система 

14.18. Є амбулакральна система 

14.19. Є порожнина тіла 

14.20. Наявний анальний отвір 

 

В15. Розгляньте наведені рисунки тварин: 

 

 

Найдіть відповідність між зображеннями та наведеними таксонами тварин: 

15.1. Евриптеріди; 

15.2. Наутілоідеї; 

15.3. Трилобіти; 

15.4. Щитні; 

15.5. Плечоногі; 

15.6. Археоціати. 

Вкажіть першу появу представників зазначених таксонів: 

15.7. Кембрій; 

15.8. Ордовик; 

15.9. Тріас. 

15.10. Укажіть, які з представників є породоутворюючими. 

15.11. Укажіть, які з них є «живими викопними». 
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В16. Уважно розгляньте наведені схематичні малюнки тваринних тканин.  

 

 

А Б В 

 

Дайте відповіді на наступні запитання: 

16.1. 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. 

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

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

краями. 

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

видільну функції. 

16.5. Утворюють вивідні шляхи сечових канальців. 

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

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

органів один відносно одного.  

16.8. Вистеляє зсередини слизову оболонку трахеї.  

16.9. Всі клітини контактують з базальною мембраною.  

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

функціональними ознаками.  

16.11. Завдяки злагодженому функціонуванню клітин поверхня війок завжди вкрита шаром 

густого слизу.  
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В.17. На рисунку зображено органи ендокринної системи людини (щитоподібні і прищитоподібні 

залози позначені однією літерою). 

 

17.1. Вкажіть залози, гомологи яких виявлені у ланцетника.  

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

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

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

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

17.6. У якої з наведених тварин наявний гормон окситоцин? 

 а) лосось; 

 б) жаба; 

 в) крокодил;  

 г) лелека; 

 д) вовк. 
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В18. 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 з горизонтального положення у вертикальне.  

 

 

Проаналізуйте зображення та дайте відповідь на запитання. 

 

18.1. 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. 

18.2.  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. 

18.3. 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.  

18.4.  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. 

18.5.  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. 

18.6.  Найбільш виражене зростання тонусу симпатичної нервової системи 

спостерігають у випадку: 

 а) І; 

 б) ІІ;  

 в) ІІІ. 

18.7. 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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В19. 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 
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2 

   

3 
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19.1. Вкажіть, якими цифрами в таблиці позначено рядки, що відповідають різним групам крові. 

Впишіть у бланк для відповіді позначення римськими цифрами. 

0(І) групі крові; 

А(ІІ) групі крові; 

В(ІІІ) групі крові; 

АВ(IV) групі крові. 

 

19.2. 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. 

  


