IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ
Тернопіль - 2009

Теоретичний тур - відкриті питання
8 клас

1. Широко відомий факт, що деякі тварини здатні бути невидимими у
природному середовищі. Поясніть особливості таких адаптацій.
Проаналізуйте їх причини та наведіть приклади.
2. Проаналізуйте особливості природних умов засолених територій України.
Охарактеризуйте рослини, що на них зростають, та особливості їх
пристосування до умов існування.

____________________________________________________________________
1. Широко известен факт, что некоторые животные способны быть
невидимыми в природной среде. Объясните особенности таких адаптаций.
Проанализируйте их причины и приведите примеры.
2. Проанализируйте особенности природных условий засоленных территорий
Украины. Охарактеризуйте произрастающие на них растения и особенности
их приспособления к условиям существования.
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Теоретичний тур - відкриті питання
9 клас

1. Відомо, що різні регіони Землі характеризуються різними кліматичними
умовами, зокрема, температурними. Так, середня температура літніх місяців
для полярного клімату становить близько 0°С, тоді як в екваторіальних
областях вона ніколи не опускається нижче +20°С. Охарактеризуйте
пристосування різних тварин до крайніх температурних умов існування.
2. Порівняйте загрозу здоров’ю людства за сучасних урбанізаційних
тенденцій, у країнах, що розвиваються, та розвинутих країнах.
____________________________________________________________________
1. Известно, что разные регионы Земли характеризуются разными
климатическими условиями, в частности, температурными. Так, средняя
температура летних месяцев для полярного климата составляет около 0°С,
тогда как в экваториальных областях она никогда не опускается ниже
+20°С. Охарактеризуйте приспособления различных животных к крайним
температурным условиям существования.
2. Сравните
угрозу
здоровью
человечеству
при
современных
урбанизационных тенденциях в развивающихся и развитых странах.
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Теоретичний тур - відкриті питання
10 клас
1. Зі шкільного курсу відомо, що стать обумовлюється генетично, але у деяких
організмів ембріон є бісексуальним і його стать визначається інакше.
Поясніть на прикладах, які існують можливі механізми визначення статі у
різних організмів.
2. Чи існує зв'язок між формами комунікації тварин та середовищем їх
існування? Відповідь обґрунтуйте.

____________________________________________________________________
1. Из школьного курса известно, что пол определяется генетически, но у
некоторых организмов эмбрион бисексуальный и его пол определяется
иначе. Поясните на примерах, какие существуют возможные механизмы
определения пола у разных организмов.
2. Существует ли связь между формами коммуникации животных и средой их
обитания? Ответ обоснуйте.
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1. А. Канн назвав їх «геномами без вірусів, вірусами без геномів».
Охарактеризуйте цих збудників інфекційних хвороб.
2. Все різноманіття клітин багатоклітинного організму виникає у наслідок
великої кількості поділів однієї клітини – зиготи. Таким чином, за вмістом
ДНК, а отже і за генами, всі клітини є практично ідентичними (за
виключенням, скажімо, безядерних клітин). Проте різні клітинні типи
суттєво відрізняються один від одного за морфологією, функцією,
особливостями метаболізму тощо. На сьогодні не викликає сумніву той
факт, що такі морфофункціональні розбіжності досягаються у процесі
диференціювання клітин за допомогою регуляції роботи генів.
Охарактеризуйте шляхи та механізми такої регуляції.
____________________________________________________________________
1. А. Канн назвал их «геномами без вирусов, вирусами без геномов».
Охарактеризуйте этих возбудителей инфекционных заболеваний.
2. Всё разнообразие клеток многоклеточного организма возникает в следствии
большого числа делений одной клетки – зиготы. Таким образом, по
содержанию ДНК, а значит и по генам, все клетки практически идентичны
(за исключением, скажем, безядерных клеток). Однако, разные клеточные
типы существенно отличаются один от другого по морфологии, функции,
особенностям метаболизма и т.д. На сегодня, не вызывает сомнения тот
факт, что такие морфофункциональные расхождения достигаются в
процессе дифференцирования клетки с помощью регуляции роботы генов.
Охарактеризуйте пути и механизмы такой регуляции.
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