IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ
ТЕРНОПІЛЬ - 2009

Теоретичний тур – тестові питання
10-11 класи (група А)
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів
відповідей є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є
тільки один. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.
Бажаємо успіху!
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

У малини листки:
а) прості,
б) пальчастоскладні,
8.
Найбільш чисельною за кількістю видів
в) парнопірчастоскладні,
є група:
г) непарнопірчастоскладні.
а) голонасінних,
б) папоротеподібних,
У вельвічії ендосперм:
а) відсутній,
в) хвощеподібних,
б) гаплоїдний,
г) плауноподібних.
в) диплоїдний,
9.
Маршанція є представником:
г) триплоїдний.
а) мохів,
б) плаунів,
Бори – це ліси, в яких переважає:
в) хвощів,
а) бук,
г) папоротей.
б) граб,
в) дуб,
10.
Вкажіть, що таке амніон:
а) епітелій зародка,
г) сосна.
б) зародкова оболонка,
Тургор – це тиск, з яким цитоплазма
в) зародковий сечовий міхур,
тисне на:
а) оболонку клітини,
г) порожнина тіла.
б) вакуолю,
11.
Першим проміжним хазяїном стьожка
в) ядро,
широкого є представник:
г) протопласт.
а) ракоподібних,
б) комах,
Кріопротектори − це речовини, що:
в) кісткових риб,
а) посилюють ріст пагона,
г) ссавців.
б) інгібують фотосинтез,
12.
Організм, який не має черепашки,
в) забезпечують геотропізм,
джгутиків, клітинного роту, порошиці,
г) запобігають утворенню кристалів
пелікули – це:
льоду.
а) амеба протей,
До голонасінних НЕ належать:
б) евглена зелена,
а) бенетитові,
в) інфузорія-туфелька,
б) гнетові,
г) трипаносома.
в) подокарпові,
Травна система більшості війчастих
13.
г) каламітові.
червив складається з
Омела, яка паразитує на тополях, є
а) ротового отвору, глотки, середнього
представником:
кишечнику,
а) аскоміцетів,
б) ротового отвору, глотки, середнього та
б) папоротей,
заднього кишечнику,
в) дводольних,
в) ротового отвору, глотки, середнього та
г) однодольних.
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г)

14.

15.

16.

17.

заднього кишечнику, анального отвору,
переднього, середнього та заднього
кишечнику, слинних залоз.

Набуття теплокровності ускладнило
процес сперматогенезу створенням
ризику "термальної кастрації". Більшість
Ссавців вирішили цю проблему появою
мошонки. Яким чином подолали подібну
проблему птахи?
а) температура тіла птахів є не такою
високою як у ссавців,
б) ділянка шкіри, під якою знаходяться
сім'яники, позбавлена пухового
оперення,
в) задні повітряні мішки знаходяться в
безпосередній близькості із
сім'яниками і таким чином
охолоджують їх,
г) спеціальні м'язи звужують судини, що
живлять кров'ю сім'яники, завдяки
меншому притоку крові вони
охолоджуються.
Чому в акул в крові високий вміст
сечовини?
а) щоб врівноважити осмотичний тиск
крові з осмотичним тиском води, в якій
перебуває акула,
б) сечовина із кров’ю потрапляє в зябра,
звідки виводиться назовні,
в) сечовина зменшує питому вагу тіла, що
необхідно акулам, оскільки в них
відсутній плавальний міхур,
г) щоб коли кров пораненої акули
потрапила у воду, на неї інші акули не
реагували як на потенційну жертву.
Периферичні рефлекси замикаються у:
а) спинному мозку,
б) вегетативних вузлах,
в) мості,
г) спинномозкових вузлах.
Говорячи про електро-хімічне спряження
у скелетних м’язах, під цим розуміють:
а) зв’язування молекул медіатора із
рецепторами на мембрані м’язового
волокна,
б) поширення збудження з плазматичної
мембрани м’язового волокна на
цистерни саркоплазматичного
ретикулуму,
в) збільшення концентрації Ca++ у
саркоплазмі при деполяризації
м’язового волокна,
г) активацію йонами Ca++ "ковзання"

18.

19.

20.

21.

22.

23.

актинових та міозинових філаментів.
Формування протягом раннього періоду
розвитку особини стійкої індивідуальної
вибірковості по відношенню до зовнішніх
стимулів, – це:
а) інбридинг,
б) інстинкт,
в) імпринтинг,
г) локомоція.
Взаємовигідне співіснування двох
організмів називається:
а) коменсалізм,
б) антагонізм,
в) нейтралізм,
г)
мутуалізм.
Під час вивчення зразка ґрунту, узятого з
глибини 5 см в сосновому лісі було
знайдено зокрема спори плауна
булавовидного, сальвінії плаваючої,
хвоща польового. Вчені,
проаналізувавши ці дані, дійшли такого
висновку:
а) спори були сюди занесені вітром,
б) на цьому місці раніше було болото,
в) на цьому місці раніше була лука,
г) це результат антропогенного впливу.
Який із біогеохімічних колообігів
неорганічних речовин в природі
розірваний?
а) Карбону,
б) Нітрогену,
в) Фосфору,
г) Сульфуру.
Укажіть тип біому, для якого характерні
найвищі показники приросту біомаси
протягом усього року.
а) літоральний,
б) степовий,
в) тропічний,
г) лучний.
На рисунку зображена схема трофічних
зв’язків однієї екосистеми. Укажіть
напрямок засвоєння первинної продукції
консументами 1-го порядку.
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30.

а)
б)
в)
г)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

1, 3, 4,
1, 4, 5,
1, 3, 5,
2, 4, 5.

31.

амінокислот,
в)
аміногрупою та карбоксильною
групою амінокислот,
г)
SH−групами цистеїну.
Як називається білкова структура, що
утворюється в області первинної
перетяжки хромосоми, яка забезпечує
прикріплення до неї мікротрубочок
веретена поділу:
а)
кінетохор,
б)
центромера,
в)
теломера,
г)
пуф.
Мієлінова оболонка аксонів за своєю
будовою − це:
а) мієлінові ліпіди плазматичної
мембрани нейрона,
б) плаский виріст тіла гліальної клітини,
в) модифікований глікокалікс нейрона,
г) модифікований глікокалікс гліальної
клітини.
Петельний принцип організації ДНК в
хромосомі підтверджують дані світлової
мікроскопії по вивченню структури:
а)
рибосом,
б)
ядерець,
в)
хромосом типу лампових щіток,
г)
хіазм.
Генофондом називають:
а)
кількість генів у ядрі певної клітини,
б)
основну генетичну структуру вірусів,
в)
кількість генів у представника певного
виду,
г)
суму генів усіх членів певної
популяції.
В аналізуючому схрещуванні
дигетерозиготи отримали розщеплення:
AB - 125, Ab - 25, aB - 31, ab - 119. Яка
відстань між генами?
а)
18.7сМ,
б)
21.3 сМ,
в)
25.0 сМ,
г)
34.4 сМ,
д)
47.3 сМ.
Визначте молекулярну масу кодуючої
частини гена, що контролює утворення
білка, який складається із 200
амінокислот. Середня молекулярна маса
нуклеотиду - 300.
а)
60000,
б)
120000,
в)
180000,
г)
360000.

Організми, які пристосувалися до життя
в умовах нестачі поживних речовин, – це:
а) евтрофи,
32.
б) оліготрофи,
в) симбіотрофи,
г) сапротрофи.
Який метаболіт є кінцевим продуктом
анаеробної фази дихання:
а) глюкоза,
б) фосфогліцеринова кислота,
33.
в) вуглекислий,
г) піровиноградна кислота.
Який із видів рРНК зустрічається у
прокаріот?
а) 5,8S,
б) 7S,
в) 18S,
34.
г) 23S.
Який кофермент відновлюється у
пентозофосфатному циклі?
а)
НАД,
б)
ФАД,
в)
НАДФ,
г)
ФМН.
Полінуклеотидні ланцюги формуються за
допомогою ковалентних зв’язків між:
35.
а)
двома азотистими основами,
б)
азотистою основою та залишком
фосфорної кислоти,
в)
залишками фосфатної кислоти та
пентози,
г)
залишками фосфатної кислоти та
гексози.
Пептидний зв’язок утворюється між:
а)
двома аміногрупами амінокислот,
б)
двома карбоксильними групами
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36.

37.

38.

В мазках букального епітелію трьох
людей визначали тільця Барра. В мазку
№ 1 - 60% ядер містили по 1 тільцю, в
мазку № 2 - 40% містили по 2 тільця, в
мазку № 3 - 5% містили по 1 тільцю.
Який з мазків належить жінці?
а)
тільки № 1,
б)
№ № 1, 2,
в)
тільки № 2,
г)
№ № 2, 3.
Генетичний код складається з 64 кодонів,
які кодують всі 20 амінокислот, і
а)
1 стоп-кодона,
б)
2 стоп-кодонів,
в)
3 стоп-кодонів,
г)
4 стоп-кодонів.
Період, в якому з’явилася ентомофілія:
а) палеогеновий,
б) антропогеновий,
в) крейдяний,
г) девонський.

39.

Бактерію з пучками джгутиків на
протилежних полюсах клітини
називають:
а) перитрих,
б) монотрих,
в) амфітрих,
г)
лофотрих.

40.

Набуття бактерією нових ознак за
рахунок геному профага називається:
а)
лізогенною конверсією,
б)
трансфекцією,
в)
фаговою трансдукцією,
г)
вірулентністю.
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