IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ
ТЕРНОПІЛЬ - 2009

Теоретичний тур – тестові питання
10-11 класи (група Б)
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів
відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними
можуть бути від одного до п’яти.
Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей.
Бажаємо успіху!
1.

2.

3.

4.

5.

Плід яблуко мають:
а) груша,
б) яблуня,
в) шипшина,
г) кокосова пальма,
д) горобина.
Стебло липи потовщене за рахунок
діяльності:
а) первинної меристеми,
б) вторинної меристеми,
в) первинної і вторинної меристеми,
г) камбію,
д) фелогену.
Від залізничної станції до дачного масиву
на Поділлі стежка пролягає спершу через
луку, а потім через густий грабовий ліс.
Які рослини можна спостерігати уздовж
усієї стежки?
а) Лопух звичайний,
б) Кропива дводомна,
в) Зірочник середній,
г) Дзвоники персиколисті,
д) Подорожник середній.
До основних функцій кореневої системи
слід відносити:
а) фотоліз води,
б) транспірацію,
в) синтез ауксинів,
г) закріплення рослин у субстраті,
д) гутацію.
Зменшення діаметру стебла трав’янистих
рослин у спеку зумовлено:
а) зменшенням величини кореневого
тиску,
б) збільшенням витрат води на
транспірацію,
в) дегідратацією клітинних оболонок,

г)

6.

7.

8.

9.

10.

зменшенням величини
присмоктувальної дії листків,
д) активними процесами, що
відбуваються в живих паренхімних
клітинах стебла.
До складу клітинної стінки рослин
можуть входити наступні компоненти:
а) крохмаль,
б) лігнін,
в) глюкоза,
г) сорбіт,
д) пектинові речовини.
До особливостей рослинної клітини слід
відносити:
а) наявність гліоксисом,
б) ріст клітин за рахунок розтягування,
в) центральна вакуоля,
г) відсутність рибосом,
д) тотипотентність.
Фітогормон етилен застосовують для:
а) активації росту рослин,
б) прискорення дозрівання плодів,
в) пригнічення дії цитокінінів,
г) посилення ділення клітин апікальної
меристеми,
д) збільшення врожайності.
Подвійне запліднення є характерним
для:
а) сосни,
б) опунції,
в) гінкго,
г) папороті,
д) хвоща.
Світлові листки різняться від
тіневитривалих:
а) співвідношенням палісадної та
губчастої паренхіми,
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б)
в)
г)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

мають подібну структуру,
густиною жилок,
кількістю продихів на одиницю
поверхні,
д) товщиною кутикули і зовнішніх стінок.
До класу Дводольні належать такі
родини:
а) Айстрові,
б) Капустяні,
в) Лілейні,
г) Пасльонові,
д) Цибулеві.
Рослина має тричленну квітку. Вона
може належати до родини:
а) Магнолієві,
б) Зозулинцеві,
в) Бобові,
г) Тонконогові,
д) Розові.
Метанефрос є у:
а) риб,
б) плазунів,
в) птахів,
г) земноводних,
д) ссавців.
У яких тварин від серця відходить лише
одна дуга аорти?
а) крокодили,
б) птахи,
в) земноводні,
г) риби,
д) ссавці.
Два ядра мають одноклітинні організми:
а) малярійний плазмодій,
б) арцела,
в) інфузорія-туфелька,
г) лейшманія,
д) лямблія.
Виберіть адаптації риб до життя в абісалі:
а) евритермність,
б) стенотермність,
в) кістковий скелет заміщується
хрящовим,
г) наявність кісткового скелету,
д) забарвлення прозоре, або чорне.
Назвіть комах, личинки яких не мають
гризучого ротового апарату?
а) комарі,
б) коротковусі двокрилі (мухи),
в) лускокрилі,
г) блохи,
д) воші.
Купаючись у річці Конго слід
остерігатися нападу:

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

а) алігатора,
б) гавіала,
в) крокодила,
г) каймана,
д) кальмара.
Широкопалий рак має стільки ж
ходильних ніг, скільки їх разом мають:
а) собака і півень,
б) собака і кішка,
в) собака, коза і людина,
г) собака, коза і кішка,
д) собака, тарган і тарантул.
Де мешкають природні популяції
пінгвінів?
а) в Антарктиді,
б) в Арктиці,
в) в Африці,
г) в Австралії,
д) в Південній Америці.
До ряду Сітчастокрилі відносяться:
а) терміт шкідливий,
б) цвіркун польовий,
в) коромисло звичайне,
г) мурашиний лев,
д) скорпіонова муха.
До класу Комахи належать ряди:
а) Кистепері,
б) Прямокрилі,
в) Перетинчастокрилі,
г) Рукокрилі,
д) Клювоголові.
Двостулковим молюском є:
а) гребінець,
б) мідія,
в) морське блюдечко,
г) перлівниця,
д) виноградний слимак.
До класу Амфібії належать:
а) піпа,
б) гавіал,
в) амбістома,
г) амія,
д) турухтан.
До типу Хордові належать такі класи:
а) Амфібії,
б) Черевоногі,
в) Рептилії,
г) Риби,
д) Птахи.
До ряду Парнокопитні належать:
а) носоріг,
б) гіпопотам,
в) зебра,
г) жирафа,
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

д) антилопа.
До вищих центрів регуляції вегетативних
функцій належать:
а) кора півкуль мозку,
б) довгастий мозок та міст,
в) лімбічна система та гіпоталамус,
г) середній мозок та таламус,
д) базальні (підкіркові, основні) ядра.
Зростання концентрації Na + в крові
спричиняє:
а) підвищення сечовиділення,
б) зниження сечовиділення,
в) активацію центра спраги,
г) зниження онкотичного тиску крові,
д) підвищення гідростатичного тиску
крові.
Сурфактант легеневих альвеол:
а) впливає на еластичність легенів,
б) запобігає злипанню альвеол,
в) перешкоджає дифузії СО2 з
альвеолярного повітря до крові,
г) є поверхнево-активною речовиною,
д) зміцнює альвеолярну стінку.
Об’єм, склад та властивості слини ссавців
залежать від:
а) швидкості слиновиділення,
б) смаку їжі,
в) консистенції їжі,
г) від тонусу соматичних нервів,
д) від статі.
Функціональний перерозподіл крові в
організмі:
а) забезпечується змінами тонусу
артеріол,
б) здійснюється за рахунок впливу на
організм гравітації,
в) спостерігається лише під час фізичних
та емоційних навантажень,
г) забезпечує зменшення
кровопостачання органів з низькою
активністю,
д) залежить від тонусу капілярів.
Прикладами негативного зворотного
зв’язку при здійсненні фізіологічних
функцій є:
а) рефлекторне зниження кров’яного
тиску при активації барорецепторів
дуги аорти,
б) регуляція концентрації глюкози у крові
за участю інсуліну,
в) зниження концентрації тиреотропного
гормону при збільшенні концентрації
гормонів щитоподібної залози,
г) активація пепсином власної неактивної

33.

34.

35.

36.

37.

38.

форми (пепсиногену),
д) підсилення синаптичної передачі після
тривалої активації синапса.
Внутрішньовидова сигналізація за
допомогою хвоста існує (існувала) у
таких видів:
а) мурахи,
б) австралопітеки,
в) бабки,
г) вовки,
д) ехінококи.
Ієрархічні відношення між тваринами
встановлюються, як результат:
а) загрозливих демонстрацій,
б) заспокійливих демонстрацій,
в) прямих зіткнень (бійок),
г)
кінопсису,
д) імпринтингу.
Стенобіонтами є:
а) вовк,
б) ехінокок,
в) тарган,
г) коала,
д) головна воша.
В чому проявляється "парадокс
солонуватих вод"?
а) при солоності води менше 7-8 ‰
зменшується кількість морських видів,
б) при солоності води більше 7-8 ‰
зменшується кількість прісноводних
видів,
в) водойми солоністю 7-8 ‰
відрізняються максимальною
продуктивністю екосистем,
г) у водоймах солоністю 7-8 ‰ видове
різноманіття максимальне,
д) у воді солоністю 7-8 ‰ мешкають
переважно специфічні стеногалінні
види.
Укажіть ймовірні результати розвитку
ситуації, коли екологічні ніші двох видів
частково перекриватимуться.
а) один з видів вимре,
б) обидва види вступлять у
мутуалістичний симбіоз,
в) один вид стане джерелом живлення
іншого,
г) репродуктивний потенціал обох видів
залишиться без змін,
д) виникне нова екологічна ніша.
У відомій книзі А. Ньюмена тропічні ліси
образно називаються "легенями
планети". Вкажіть, чому це порівняння
не є коректним?
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а)

39.

40.

41.

42.

43.

концентрація кисню в атмосфері Землі
не відіграє суттєвої ролі у існуванні
живих організмів,
б) функція легень у складі тваринного
організму полягає не у виділенні
кисню,
в) майже весь кисень, який виділяється
рослинами тропічних лісів,
споживається гетеротрофними
організмами цієї ж екосистеми,
г) у тропічних лісах ростуть найвищі у
світі рослини,
д) у тропічних лісах багато ендемічних
видів.
Укажіть ймовірні результати розвитку
ситуації, коли екологічні ніші двох видів
частково перекриватимуться.
а) один з видів вимре,
б) обидва види вступлять у
мутуалістичний симбіоз,
в) один вид стане джерелом живлення
іншого,
г) репродуктивний потенціал обох видів
залишиться без змін,
д) виникне нова екологічна ніша.
Взаємозв’язки між екосистемами
здійснюються на різних рівнях їхньої
організації. Укажіть явища, що
відображають такі взаємозв’язки.
а) нерест прохідних риб,
б) шлюбні бійки оленів,
в) міграції перелітних птахів,
г) зимова сплячка ведмедів,
д) утворення левових прайдів.
Що лежить в основі послідовного
розміщення складових електронтранспортного ланцюга:
а) амінокислотний склад,
б) кількість електронів, які вони здатні
переносити,
в) значення окисно-відновних
потенціалів,
г) молекулярна маса,
д) спорідненість до електронів та
протонів.
Третинна структура білка стабілізується
такими зв’язками:
а) водневими,
б) ковалентними дисульфідними,
в) ефірними,
г) пептидними,
д) електростатичними.
Центріолі присутні:

а)

44.

45.

46.

47.

48.

49.

у клітинах всіх еукаріотів на всіх
етапах життя,
б) у клітинах всіх еукаріотів під час
поділу,
в) у клітинах вищих рослин,
г) у клітинах тварин та нижчих рослин,
д) у бактеріальних клітинах під час
поділу.
Протонний Н+ резервуар у рослинній
клітині міститься:
а) між зовнішньою та внутрішньою
мембранами мітохондрій,
б) у рослинних вакуолях,
в) у цистернах комплексу Гольджі,
г) між зовнішньою та внутрішньою
мембранами ядерної оболонки,
д) у тилакоїдах хлоропластів.
Хемоавтотрофами є:
а)
тіобактерії,
б)
водневі бактерії,
в)
ціанобактерії,
г)
холерний вібріон,
д)
картопля.
У процесі запліднення сперматозоїд
людини в нормі вносить до яйцеклітини:
а)
кілька пропластид,
б)
кілька мітохондрій,
в)
дві центріолі,
г)
гаплоїдний набір хромосом,
д)
комплекс Гольджі.
Мікротрубочки відіграють активну роль
у:
а)
поділі клітини,
б)
реплікації ДНК,
в)
внутрішньоклітинному транспорті,
г)
рециркуляції речовин із комплексу
Гольджі до ендоплазматичного
ретикулуму,
д)
рухливості клітини.
Основні функції війок полягають у
забезпеченні:
а)
внутрішньоклітинного транспорту,
б)
переміщення рідини та часток біля
клітинної поверхні,
в)
руху одноклітинних організмів вперед
крізь товщу рідини,
г)
проштовхування яйцеклітини у
яйцепроводі,
д)
забезпеченні здатності до амебоїдного
руху.
Білки "на експорт" утворюються за
участю таких органел:
а) гладенький ендоплазматичний
ретикулум,
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б)

50.

51.

52.

53.

54.

55.

шорсткий ендоплазматичний
ретикулум,
в) комплекс Гольджі,
г) лізосоми,
д) пероксисоми.
В організмі людини виділяють такі типи
епітеліальних тканин:
а) одношаровий епітелій,
б) багатошаровий епітелій,
в) кістковий епітелій,
г) залозистий епітелій,
д) м’язовий епітелій.
На електронній мікрофотографії
тваринної клітини видно, що вона має
велике ядро, добре розвинуті цистерни
комплексу Гольджі та ендоплазматичної
сітки. Це може бути клітина:
а)
гепатоцит печінки,
б)
зовнішньосекреторна клітина
підшлункової залози,
в)
волокно скелетного м’яза,
г)
остеоцит кісткової тканини,
д)
нейрон сітківки ока.
Які ферментативні активності мають
більшість еукаріотичних ДНК-полімераз:
а)
лігазну,
б)
полімеразну,
в)
ендонуклеазну,
г)
3’-екзонуклеазну,
д)
5’-екзонуклеазну.
Вкажіть реакції, каталіз яких здійснюють
рибозими:
а)
сплайсинг,
б)
транскрипція,
в)
трансляція,
г)
репарація ДНК,
д)
рекомбінація.
Ефективність трансляції в клітинах
еукаріот залежить від:
а)
відстані стартового кодону від 5’-кінця
мРНК,
б)
відстані стартового кодону від 3’-кінця
мРНК,
в)
відстані стартового кодону від 3’-кінця
першого інтрону,
г)
відстані стартового кодону від 5’-кінця
першого інтрону,
д)
відстані стартового кодону від 5’-кінця
останнього інтрону.
Які з перелічених елементів беруть
участь в ініціації трансляції у клітинах
еукаріот?
а)
послідовність Шайна-Дальгарно,
б)
послідовність Козак,

в)
г)

56.

57.

58.

59.

60.

61.

кеп на 5’-кінці молекули мРНК,
послідовність поліА на 3’-кінці
молекули мРНК,
д)
5’-кінець останнього інтрону.
Репарація ДНК можлива тому, що:
а)
ДНК є дволанцюговою молекулою,
б)
існує гомологічний дуплекс,
в)
існують гени, що кодують ферменти
системи репарації,
г)
дволанцюгова ДНК існує у формі
спіралі,
д)
молекули ДНК мають певний період
напівжиття.
До хромосомних мутацій, що змінюють
структуру хромосом, відносять:
а)
делеції,
б)
дуплікації,
в)
інверсії,
г)
анеуплоїдію,
д)
поліплоїдію.
Відомо, що заміна одного нуклеотиду
кодону не завжди призводить до заміни
амінокислоти в білку. Це можливо, тому
що:
а)
генетичний код універсальний,
б)
генетичний код вироджений,
в)
генетичний код однозначний,
г)
генетичний код неперервний,
д)
всі амінокислоти мають однакову
структуру.
Відповідно до закону Харді-Вайнберга
частоти алелей у популяції залишаються
незмінними від покоління до покоління за
умови:
а)
асортативного (невипадкового)
схрещування,
б)
відсутності мутацій,
в)
природного добору,
г)
міграції,
д)
відсутності дрейфу генів.
Прикладами алополіплоїдів є:
а) м’яка пшениця,
б) людина, хвора на синдром Дауна,
в) слива домашня,
г) сосна звичайна,
д) дрозофіла.
Процес видоутворення:
а) виникає спочатку як побічний
результат генетичної дивергенції,
б) потребує повного або майже повного
припинення потоку генів між двома
популяціями одного виду,
в) на першій стадії процесу
видоутворення природний добір
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безпосередньо бере участь у
становленні репродуктивної ізоляції,
г) на другій стадії завершується
становлення репродуктивної ізоляції,
д) на другій стадії природний добір
безпосередньо не бере участь у
становленні репродуктивної ізоляції.
Науково обґрунтованими гіпотезами
походження вірусів на Землі є:
а) штучне створення людиною,
б) регресивна еволюція,
в) походження з дериватів геномів
клітин,
г) виникнення вірусів, як відповідь
природи на господарську діяльність
людини,
д) паралельна еволюція.
Ліпідна оболонка вірусів (пеплос)
формується:
а) з ліпідних включень клітини, у якій
паразитує вірус,
б) шляхом захоплення частини
плазмолеми клітини, у якій паразитує
вірус,
в) з позаклітинних ліпідів після виходу
вірусної частинки з клітини,
г)
з мембран ендоплазматичного
ретикулуму клітини,
д) з мембран комплексу Гольджі.

64.
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У бактеріальній клітині можуть бути
присутні:
а) нуклеоїд,
б) плазміди,
в) фімбрії,
г)
лізосоми,
д) оболонка.
Визначте патогени, активність яких в
організмі ураженої людини пригнічується
після введення антибіотика:
а) трихінела,
б) пневмокок,
в) аденовірус,
г)
бліда спірохета,
д) сальмонела.
Бактеріофаг λ:
а) містить одноланцюгову кільцеву
молекулу ДНК,
б) відноситься до помірних бактеріофагів,
в) може розвиватися у клітинах за
літичним шляхом,
г)
не може розвиватися у клітинах
шляхом лізогенії,
д) використовується в якості вектора для
клонування.
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