
 

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 
БІОЛОГІЇ 
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Теоретичний тур :: тест А 
8 клас 

 
 

ТЕСТ “А” (правильним може бути тільки один варіант відповіді!) 
 

1. Існує явище, відоме під назвою «цвітіння 

снігу», при якому сніг набуває зеленого, 

жовтого або блакитного кольору. Яка 

група організмів зумовлює це 

забарвлення? 

 а) квіткові рослини; 

 б) мохи; 

 в) водорості;  

 г) судинні спорові рослини. 

2. У 1771 році британський дослідник 

Джозеф Прістлі поставив експеримент, під 

час якого утримував мишу разом із 

гілочкою м’яти під скляним ковпаком. 

Початком дослідження якого 

фізіологічного процесу у рослин став цей 

експеримент? 

 а) дихання рослин; 

 б) фотодихання; 

 в) асиміляція; 

 г) фотосинтез.  

3. Злиття спермію з центральною клітиною є 

частиною процесу: 

 а) подвійного запліднення;  

 б) гаметогенезу; 

 в) спорогенезу; 

 г) запилення. 

4. Який тип будови характерний для 

організму, зображеного на малюнку: 

 

 а) одноклітинний; 

 б) багатоклітинний; 

 в) колоніальний;  

 г) неклітинний. 

5. Визначте, яка структура вказана буквою А 

на малюнку діаграми квітки: 

 

 а) тичинки; 

 б) маточки; 

 в) чашечка; 

 г) пелюстки оцвітини.  

6. Яка частина кореня відповідальна за 

формування геотропізму? 

 а) кореневий чохлик;  

 б) зона поділу; 

 в) зона росту; 

 г) зона кореневих волосків. 

7. Плід "ягода" характерний для: 

 а) капусти; 

 б) картоплі;  

 в) суниці; 

 г) малини. 

8. Насіння Сосни звичайної складається з: 

 а) ендосперму, насінної шкірки, зародка; 

 б) ендосперму, зародка; 

 в) інтегументу, ендосперму, зародка; 

 г) нуцелусу, ендосперму, зародка. 

9. 

  

Одностатеві квітки має: 

 а) овес; 

 б) шипшина; 

 в) вишня; 

 г) рогіз. 

10. Тичинкові та маточкові квітки 

знаходяться на одній рослині у: 

 а) тополі; 

 б) осики; 

 в) берези; 

 г) обліпихи. 

11. До однієї родини належать: 

 а) арахіс і абрикос; 

 б) вишня і волошка; 

 в) тонконіг і тимофіївка; 

 г) хрін і хризантема. 

12. Чим є частина рослини, зображеної на 

рисунку, яку людина вживає у їжу? 

 

 а) вегетативна брунька; 

 б) квітконосний пагін;  

 в) кореневище; 

 г) дорослі листки. 

13. На рисунку зображено частини рослин, 

уражені певним захворюванням. Що є 

причиною цього захворювання? 

 

 а) недостатність води у ґрунті; 

 б) недостатність освітлення; 

 в) рослиноїдні комахи; 

 г) грибкова інфекція.  

14. Характерною особливістю більшості 

черевоногих молюсків є:  

 а) черепашка, закручена спірально; 

 б) характер живлення – фільтратори; 

 в) протонефридіальні органи виділення;  

 г) поділ тіла на відділи: тулуб, нога, хвіст. 

15. Які клітини Губок за своєю будовою є 

подібними до клітин Комірцевих 

джгутикових? 

 а) пінакоцити; 

 б) археоцити; 

 в) хоаноцити;  

 г) пороцити.  

 



16. Травна система, яка розпочинається 

ротовим отвором та закінчується 

анальним, називається: 

 а) трубчастою;  

 б) сифональною; 

 в) парагастральною; 

 г) розгалуженою. 

17. Як називається перша пара кінцівок 

павуків? 

 а) хеліцери;  

 б) педипальпи; 

 в) максили; 

 г) мандибули. 

18. Як називається складка шкіри, що лежить 

під черепашкою й огортає тулуб у 

двостулкових молюсків? 

 а) епітелій; 

 б) мантія;  

 в) мацальця; 

 г) сифон. 

19. Португальський кораблик належіть до: 

 а) головоногих молюсків; 

 б) реброплавів; 

 в) сифонофор;  

 г) асцидій. 

20. Відомо, що сила клешні крупного лобстера 

достатня для того щоб зламати палець 

людині, однак у тих екземплярів, що 

продаються у супермаркетах, клешні 

зв’язані тоненькою стрічкою, яка не 

дозволяє лобстеру розкрити клешню. Це 

можна пояснити тим, що: 

 а) лобстери, що продаються у 

супермаркетах настільки виснажені, що 

не можуть розірвати навіть тоненьку 

стрічку; 

 б) тоненька стрічка, насправді, зроблена з 

надміцного матеріалу, тому її не під 

силу розірвати навіть потужним 

клешням лобстера; 

 в) у клешні лобстера набагато більш 

розвинені м’язи згиначі, натомість 

розгиначі настільки слабкі, що не 

можуть розірвати стрічку; 

 г) у клешні лобстера достатньо розвинені 

м’язи розгиначі, однак недостатньо 

розвинена нервова система і лобстер не 

може «додуматися», що клешню, 

перемотану стрічкою, необхідно 

розводити із зусиллям. 

21. Статевим шляхом аурелія розмножується 

на стадії: 

 а) планули; 

 б) сцифістоми; 

 в) медузи;  

 г) ефіри. 

22. Міцний зовнішній покрив, до якого 

кріпляться м'язи, - це особливість 

представників типу: 

 а) Плоскі черви; 

 б) Членистоногі;  

 в) Кишковопорожнинні; 

 г) Хордові. 

23. Оберіть вірну характеристику нервової 

системи кільчастих червив: 

 а) нервова система відсутня; 

 б) складається з двох або більше нервових 

стовбурів, які проходять вздовж усього 

тіла; 

 в) складається з ланцюжка нервових 

вузлів, що проходить у черевній частині 

тіла;  

 г) складається з ланцюжка нервових 

вузлів, що проходить у спинній частині 

тіла. 

24. У наші дні на планеті мешкає близько 100 

мільярдів птахів, що належать до 10 тисяч 

видів. Але розподіл особин по видах є 

нерівномірним: щонайменше 1,5 мільярди 

особин припадає на один вид. Визначте, на 

який: 

 а) горобець польовий; 

 б) голуб сизий; 

 в) шпак звичайний; 

 г) ткачик червонодзьобий.  

25. Рибозмій належить до класу: 

 а) Хрящові риби; 

 б) Кісткові риби; 

 в) Земноводні;  

 г) Плазуни. 

26. Хто із зазначених тварин наявний у фауні 

України? 

 а) морська зірка; 

 б) пурпурна асцидія; 

 в) ескулапів полоз;  

 г) ринопітек роксоланів. 

27. Вольфові канали самців анамній є 

одночасно і сім'япроводами і 

сечопроводами. У самок же вони не 

можуть бути яйцепроводами, тому що: 

 а) кінці вольфових каналів віддалені від 

яєчників; 

 б) жіночі гамети затримуються в каналах 

довше ніж чоловічі;  

 в) вольфові канали мають занадто 

маленький просвіт; 

 г) вольфові канали не мають власної 

мускулатури. 

28. Грудна клітка, сформована ребрами і 

грудниною, є у: 

 а) латимерії; 

 б) ропухи; 

 в) тритона; 

 г) крокодила.  

29. Верхні дуги хребців риб захищають від 

механічних пошкоджень: 

 а) спинний мозок;  

 б) головний мозок; 

 в) хвостову артерію; 

 г) хвостову вену. 

30. Серце тварини, зображеної на рисунку, 

 

містить: 

 а) один шлуночок, одне передсердя; 

 б) два шлуночки, два передсердя; 

 в) один шлуночок, два передсердя;  

 г) два шлуночки, одне передсердя. 

31. Яйцями, структура яких зображена на 

рисунку 

 

розмножуються: 

 а) скати; 

 б) жаби; 

 в) дельфіни; 

 г) черепахи.  



32. Тварина, чиї зуби зображені на рисунку 

 

належить до: 

 а) кісткових риб; 

 б) рептилій; 

 в) птахів; 

 г) ссавців.  

33. Прикладом якої поведінки є грумінг? 

 а) територіальної; 

 б) дослідницької; 

 в) харчоздобувної; 

 г) гігієнічної. 

34. Вкажіть, якій групі тварин зазвичай 

властивий стереоскопічний зір: 

 а) хижаки; 

 б) травоїдні; 

 в) паразити; 

 г) фільтратори. 

35. Вкажіть, з метою охорони яких об’єктів 

було створено Зелену книгу: 

 а) рідкісних видів рослин; 

 б) зникаючих видів рослин; 

 в) акліматизованих видів рослин; 

 г) рідкісних і типових рослинних 

угруповань. 

 

 

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 
БІОЛОГІЇ 
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Теоретичний тур :: тест Б 
8 клас 

 
 

ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді) 

 

1. Вкажіть терміни, що стосуються 

зображення: 

 

 а) грибкове захворювання; 

 б) квітка; 

 в) плід; 

 г) соруси;  

 д) спори.  

2. Вкажіть вірні характеристики щодо 

зображеної рослини: 

 

 а) ця рослина належить до класу 

дводольні;  

 б) ця рослина не утворює коренеплоду;  

 в) у цієї рослини тип суцвіття волоть; 

 г) ця рослина має плід біб; 

 д) жилкування листків у цієї рослини – 

дугове.  

3. Для голонасінних характерно: 

 а) розмножуються спорами; 

 б) переважно деревні рослини;  

 в) оплодень не формується;  

 г) розмножуються насінням;  

 д) насінини захищені сухими плодами. 

4. Вкажіть твердження, які характеризують 

Омелу білу: 

 а) спорова рослина; 

 б) квіткова рослина;  

 в) напівпаразит;  

 г) фотосинтезуюча;  

 д) є корені-присоски.  

5. Які твердження вірно характеризують 

зображену на малюнку рослину? 

 

 а) родина Лататтєві;  

 б) родина Лілійні; 

 в) поширена в Європі; 

 г) поширена в Африці; 



 д) поширена в Південній Америці.  

6. Вкажіть типи квіток, які характерні для 

суцвіття волошки польової: 

 

 а) трубчасті;  

 б) лійчасті;  

 в) язичкові; 

 г) несправжньоязичкові; 

 д) двогубі. 

7. «Кедрові горішки» – це плоди: 

 а) ялини; 

 б) сосни;  

 в) ялиці; 

 г) кедра; 

 д) ялівцю. 

8. Які твердження вірно характеризують 

арахіс (земляний або китайський горіх)? 

 а) плід біб;  

 б) плід стручок; 

 в) квіти розвиваються під землею; 

 г) плоди розвиваються в повітряному 

середовищі; 

 д) квіти та плоди розвиваються в 

повітряному середовищі. 

9. Подвійне запліднення характерне для 

таких рослин, як: 

 а) сосна європейська; 

 б) арніка гірська;  

 в) ялівець козачий; 

 г) проліска дволиста;  

 д) ефедра двоколоса. 

10. Вкажіть правильні твердження щодо типів 

зав’язі за номерами: 

 а) лише 3 – нижня зав’язь;  

 б) 3 і 4 – нижня зав’язь; 

 в) лише 1 – верхня зав’язь;  

 г) 1 і 2 – верхня зав’язь;  

 д) 2 – напівнижня зав’язь. 

11. Провідною тканиною є: 

 а) аеренхіма; 

 б) камбій; 

 в) корок; 

 г) ксилема; 

 д) флоема. 

12. Стадіями життєвого циклу аурелії є: 

 а) гемула; 

 б) ефіра; 

 в) амфібластула; 

 г) мегалопа; 

 д) трохофора. 

13. Вкажіть, які захворювання відносять до 

трансмісійних: 

 а) сонна хвороба; 

 б) аскаридоз; 

 в) кліщовий енцефаліт; 

 г) малярія; 

 д) трихінельоз. 

14. Визначте, якій тварині властиві ознаки: 

мешкає на суходолі, має фасеткові очі, 

кінцівки почленовані, кутикула 

позбавлена зовнішнього 

водонепроникного шару: 

 а) каракурт; 

 б) мокриця-броненосець звичайна; 

 в) річковий рак вузькопалий; 

 г) західний травневий хрущ; 

 д) багатоніжка мухоловка звичайна. 

15. Зазначте паразитів, які мають двох 

проміжних хазяїв, доросла особина 

локалізується у травній системі 

остаточного хазяїна, життєвий цикл 

пов’язаний з водою: 

 а) котячий сисун; 

 б) печінковий сисун; 

 в) ланцетоподібний сисун; 

 г) стьожак широкий; 

 д) ремінець звичайний. 

16. У живлені інфузорії туфельки беруть 

участь такі частини клітини: 

 а) клітинний рот; 

 б) клітинна глотка; 

 в) клітинний стравохід; 

 г) клітинний шлунок; 

 д) порошиця. 

17. Які ознаки відрізняють коралові поліпи від 

інших кишковопорожнинних: 

 а) наявність мінерального скелета; 

 б) колоніальність; 

 в) наявність поодиноких форм; 

 г) елементи двобічної симетрії; 

 д) наявність септ. 

18. Які ознаки властиві переважній більшості 

нематод? 

 а) членисте тіло; 

 б) первинна порожнина тіла; 

 в) сталість набору клітин; 

 г) вторинна порожнина тіла; 

 д) наявність кутикули. 

19. Наявність якої частини організма відрізняє 

круглих червив від плоских червив? 

 а) нервова система; 

 б) анальний отвір;  

 в) протонефридії; 

 г) органи чуття; 

 д) легені. 

20. Які з перелічених комах розвиваються з 

повним перетворенням: 

 а) хрущ мармуровий; 

 б) муха хатня; 

 в) бджола медоносна; 

 г) метелик адмірал; 

 д) мурашиний лев. 

21. Вкажіть які із наведених мешканців 

тропічного лісу, об'єднуються у групи 

відносно віддалених між собою особин 

(тобто такі групи, що складаються не лише 

із шлюбної пари або потомства цього 

року): 

 а) людиноподібні мавпи; 

 б) довгоп'яти; 

 в) парнокопитні; 

 г) котячі; 

 д) вовки. 

22. 

         

Вкажіть середовища, де можуть мешкати 

безхвості амфібії: 

 а) болота; 

 б) деревна і чагарникова рослинність;  

 в) прісні водойми зони лісотундри;  

 г) морські водойми;  

 д) горóди.   

23. Всі ящірки, на відміну від змій, мають: 

 а) третє повіко;  

 б) середнє вухо;  

 в) язик без роздвоєння; 

 г) кінцівки; 

 д) хвіст. 

24. Типовими мешканцями прерій є: 

 а) зебри; 

 б) сайгаки; 



 в) бізони;  

 г) антилопи гну; 

 д) свині-бородавочники.  

25. Хоани (внутрішні ніздрі) потрібні для того, 

щоб: 

 а) забезпечувати сприйняття запахів у 

наземному середовищі; 

 б) виводити надлишок повітря при 

зростанні тиску в ротовій порожнині; 

 в) створювати резерв повітря при 

зануренні; 

 г) порції повітря можна було вдихати і 

видихати не відкриваючи ротового 

отвору;  

 д) краще відчувати смак їжі.  

26. У птахів відношення довжини задніх 

кінцівок до довжини тіла суттєво більше 

ніж у багатьох інших наземних тварин. Це 

надає їм наступні переваги: 

 а) в польоті довгі ноги сприяють 

переміщенню центру ваги до центру 

тулубу;  

 б) довгі ноги амортизують удари від 

стрибків;  

 в) довгі ноги сприяють відштовхуванню 

від поверхні коли птах злітає;  

 г) довші ноги дозволяють птахам спати на 

гілці і не падати; 

 д) подовження кінцівок зменшує 

навантаження на них ваги тулуба. 

27. Живих дитинчат народжує: 

 а) акула-молот; 

 б) гавіал; 

 в) качкодзьоб; 

 г) коала;  

 д) коза. 

28. М'язи риб виробляють достатню кількість 

тепла, щоб температура їхнього тіла була 

вищою, ніж у оточуючого середовища. 

Однак, практично, все тепло втрачається 

через зябра, тому риби є пойкілотермними 

тваринами. Тунець блакитний вважається 

напівтеплокровною рибою. Якими його 

анатомічними особливостями це 

зумовлено? 

 а) трикамерне серце; 

 б) значний об'єм червоних м'язів; 

 в) тісне прилягання кровоносних капілярів 

один до одного; 

 г) два кола кровообігу; 

 д) зябра розташовані у замкненій камері. 

29. Методики лікування за допомогою 

хребетних тварин:  

 а) гіпотерапія (іпотерапія);  

 б) гірудотерапія; 

 в) фелінотерапія;  

 г) апітерапія; 

 д) каністерапія.  

30. Живуть у воді, але розмножуються на 

суходолі: 

 а) двостулкові молюски; 

 б) водяні скорпіони; 

 в) морські черепахи; 

 г) пінгвіни; 

 д) ластоногі. 

31. Луска може бути наявна у сучасних: 

 а) хрящових риб; 

 б) земноводних; 

 в) рептилій; 

 г) птахів; 

 д) ссавців. 

 

32. Оберіть пари представників, які належать 

до одного ряду: 

 а) куниця лісова і лисиця;  

 б) кріт і лемур; 

 в) шимпанзе і горила;  

 г) білка звичайна і заєць-русак;  

 д) качкодзьоб і єхидна.  

33. На рисунку зображено головний мозок 

комахоїдної тварини. 

 

Яку функцію виконує структура, 

позначена хрестиком? 

 а) координація рухів; 

 б) аналіз зорових подразників; 

 в) аналіз тактильних подразників; 

 г) аналіз нюхових подразників;  

 д) прогнозування поведінки. 

34. Вентиляція легень деяких тварин 

здійснюється шляхом нагнітання в легені 

повітря з ротової порожнини внаслідок 

скорочення деяких м'язів ротової 

порожнини та глотки. Вкажіть, яким 

тваринам притаманний такий механізм: 

 а) амфібії;  

 б) ящірки; 

 в) черепахи;  

 г) птахи; 

 д) сумчасті. 

35. Зображена на рисунку тварина 

 

належить до того ж ряду, що і: 

 а) коала; 

 б) їжак європейський; 

 в) хохуля; 

 г) кенгуру; 

 д) качкодзьоб.  

 

 


