IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ
ТЕРНОПІЛЬ - 2009

Теоретичний тур – тестові питання
9 клас (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.

г) цитоплазму.
Чоловічі і жіночі гамети у сфагна
болотного розвиваються:
7.
Маршанція є представником:
а) на одній рослині,
а) мохів,
б) на різних рослинах,
б) плаунів,
в) не розвиваються,
в) хвощів,
г) розвиваються всередині спеціальних
г) папоротей.
структур поза рослиною.
8.
Омела,
яка паразитує на тополях, є
У малини листки:
представником:
а) прості,
а) грибів,
б) пальчастоскладні,
б) папоротей,
в) парнопірчастоскладні,
в) дводольних,
г) непарнопірчастоскладні.
г) однодольних.
У вельвічії ендосперм:
9.
а) відсутній,
б) гаплоїдний,
в) диплоїдний,
г) триплоїдний.
Сукуленти – це рослини, пристосовані до
існування:
а)
в умовах нестачі води в ґрунті,
б)
в умовах надлишку води в ґрунті,
в)
у морській воді,
г)
у прісній воді.
Голкоподібна форма листків та
Зображені на даному рисунку клітини
розвинута стрижнева коренева система у
належать до такого типу тканин:
сосни є пристосуванням до:
а)
твірна,
а)
запилення вітром,
б)
провідна,
б)
існування в умовах нестачі вологи,
в)
основна,
в)
існування в умовах недостатнього
г)
покривна.
освітлення,
10.
Процес, при якому рослина поглинає
г)
існування на засолених ґрунтах.
кисень і виділяє вуглекислий газ, – це:
Тургор – це тиск, з яким цитоплазма
а)
ріст,
тисне на:
б)
розмноження,
а) оболонку клітини,
в)
дихання,
б) вакуолю,
г)
фотосинтез.
в) ядро,
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11.
15.

16.

17.

12.

13.

14.

Зображена на рисунку квітка
пристосована до запилення:
а)
вітром,
б)
водою,
в)
комахами,
г)
комахоїдними.
При проростанні насінини першим росте:
а)
зародковий корінець,
б)
зародковий пагін,
в)
зародковий листок,
г)
зародкова брунька.
У сосни насіння формується у:
а)
мікростробілі,
б)
жіночій шишці,
в)
сорусах,
г)
квітці.

18.

19.

20.

21.

22.

в)
Цибулеві,
г)
Складноцвіті.
Клітина блідої спірохети має форму:
а)
сферичну,
б)
паличкоподібну,
в)
подібну до коми,
г)
спіралі.
Бульбочкові бактерії, які співіснують із
кореневою системою бобових рослин:
а)
беруть участь у фотосинтезі,
б)
забезпечують рослину водою,
в)
забезпечують рослину Нітрогеном,
г)
забезпечують рослину Фосфором.
Більша частина представників типу
Кільчасті черви ведуть спосіб життя:
а)
прикріплений у дорослій стадії,
б)
паразитичний у дорослій стадії,
в)
паразитичний у личинковій стадії,
г)
вільноживучий у дорослому стані.
У якої тварини сперматозоїди без
джгутиків?
а)
дощовий черв’яків,
б)
аскарида,
в)
ставковик,
г)
планарія.
Купаючись у річці Конго слід
остерігатися нападу:
а) алігатора,
б) гавіала,
в) крокодила,
г) каймана.
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.
Першим проміжним хазяїном стьожака
широкого є представник:
а) ракоподібних,
б) комах,
в) кісткових риб,
г) ссавців.
Організм, який не має черепашки,
джгутиків, клітинного рота, порошиці,
пелікули – це:
а)
амеба протей,
б)
евглена зелена,
в)
інфузорія-туфелька,
г)
трипаносома.
Португальський кораблик – це
а)
стадія розвитку коралових поліпів,
б)
стадія розвитку сцифоїдних медуз,
в)
представник сцифоїдних медуз,

На рисунку зображено суцвіття та
23.
поодиноку квітку певної рослини. Ця
рослина є представником родини:
а)
Лілейні,
б)
Злакові,
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г)

представник гідроїдних поліпів.
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24.

25.

26.

Сучасний ареал розповсюдження
снігового барса включає в себе:
а)
Альпи,
б)
Кавказ,
в)
Гімалаї,
г)
Кордильєри.
Порожнина тіла кільчастих червив, на
відміну від порожнини тіла круглих
червив:
а)
заповнена паренхімними клітинами,
б)
вкрита епітелієм,
в)
заповнена рідиною,
г)
відсутня.
Найбільш складні органи чуття та
нервову систему з перелічених мають:
а)
Кільчасті черви,
б)
Плоскі черви,
в)
Двостулкові молюски,
г)
Головоногі молюски.

32.

33.

34.

27.

28.

29.

30.

31.

Зображена на рисунку тварина
відноситься до типу:
а)
Круглі черви,
б)
Кільчасті черви,
в)
Молюски,
г)
Хордові.
У Птахів домінуючою сенсорною
системою є:
а)
смакова,
б)
нюхова,
в)
зорова,
г)
електромагнітна.
Сіра чапля є представником ряду:
а)
Совоподібні,
б)
Лелекоподібні,
в)
Куроподібні,
г)
Горобцеподібні.
Умовні рефлекси формуються за умов,
коли:
а)
спочатку подається умовний, а потім
безумовний подразник,
б)
спочатку подається безумовний, а
потім умовний подразник,
в)
присутні сторонні подразники,
г)
тонус нервової системи знижений.
Нездатність виконувати точні (тонкі)
рухи пов’язана перш за все з
порушеннями:
а)
довгастого мозку,
б)
таламуса,
в)
базальних ядер,
г)
моторної кори півкуль мозку.

35.

36.

37.

38.

Автоматія кишечника:
а)
має лише нейрогенну природу,
б)
має лише міогенну природу,
в)
має одночасно і міогенну, і
нейрогенну природу,
г)
характерна лише для 12-палої кишки.
До вищих центрів регуляції
вегетативних функцій належать:
а)
кора півкуль мозку,
б)
лімбічна система та гіпоталамус,
в)
середній мозок та таламус,
г)
базальні (підкіркові, основні) ядра.
Збільшення кількості фібринових ниток
під час коагуляції крові
супроводжується:
а)
активацією утворення
тромбопластину (активатора
протромбіну),
б)
зростанням числа тромбоцитів в
крові,
в)
збільшенням кількості тромбіну в
плазмі крові,
г)
зменшенням кількості тромбіну в
плазмі крові.
Вибірковість та специфічність дії
гормонів визначається:
а)
місцем синтезу та секреції гормонів,
б)
кількістю/концентрацією виділених
гормонів,
в)
рецепторами на клітинах-мішенях,
г)
кількістю рецепторів на мембрані
клітини-мішені.
Периферичні рефлекси замикаються у:
а)
спинному мозку,
б)
вегетативних вузлах,
в)
мості,
г)
спинномозкових вузлах.
На відміну від деполяризації мембрани
гіперполяризація:
а)
не пов’язана із трансмембранним
транспортом іонів,
б)
не може формуватися на
постсинаптичній мембрані синапсу,
в)
є локальним процесом і не
поширюється вздовж клітинної
мембрани,
г)
не викликає зміни значення
мембранного потенціалу.
Мієлінова оболонка аксонів за своєю
будовою − це:
а) мієлінові ліпіди плазматичної
мембрани нейрона,
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б)

інтегральні білки плазматичної
мембрани нейрона,

в)
г)

плаский виріст тіла гліальної клітини,
модифікований глікокалікс нейрона.
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