IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ
ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ
ТЕРНОПІЛЬ - 2009

Теоретичний тур – тестові питання
9 клас (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!
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Які рослини зростають на засолених
ґрунтах?
а) Сарсазан шишкуватий,
б) Верес звичайний,
в) Солонець європейський,
г) Тамарикс стрункий,
д) Курай содовий.
Для представників родини Хрестоцвітих
(Капустяних) характерні плоди:
а) біб,
б) стручок,
в) стручечок,
г) горішок,
д) ягода.
З живих клітин складаються такі
рослинні тканини:
а) коленхіма,
б) склеренхіма,
в) ксилема,
г) флоема,
д) хлоренхіма.
Плід яблуко мають:
а) кокосова пальма,
б) яблуня,
в) шипшина,
г) груша,
д) горобина.
Модрина:
а) є листопадною рослиною,
б) утворює плоди,
в) є кущем,
г) утворює суцвіття китиця,
д) має стрижневу кореневу систему.
З перелічених до трав’янистих рослин
належать:
а)
Бузина чорна,
б)
Конюшина лучна,
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в)
Череда трироздільна,
г)
Амброзія ломколиста,
д)
Біла акація звичайна.
Бруньки мають:
а) ялиця,
б) ламінарія,
в) черешня,
г) калина,
д) хламідомонада.
Для банана є характерним:
а) наявність кореневища,
б) плід ягода,
в) триплоїдний ендосперм,
г) відсутність центріолей,
д) відсутність клітинної стінки.
Від залізничної станції до дачного
масиву на Поділлі стежка пролягає
спершу через луку, а потім через густий
грабовий ліс. Яку рослину 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) всмоктування води,
б) транспірацію,
в) синтез ауксинів,
г) закріплення рослин у субстраті,
д) гутацію.
Зменшення діаметру стебла у
трав’янистих рослин в спеку зумовлено:
а) зменшенням величини кореневого
тиску,
б) збільшенням витрат води на
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транспірацію,
в) дегідратацією клітинних оболонок,
г) зменшенням величини
присмоктувальної дії листків,
д) активними процесами, що
відбуваються в живих паренхімних
клітинах стебла.
Світлові листки різняться від
тіневитривалих:
а) співвідношенням палісадної та
губчастої паренхіми,
б) мають подібну структуру,
в) густиною жилок,
г) кількістю продихів на одиницю
поверхні,
д) товщиною кутикули і зовнішніх
стінок.
Подвійне запліднення є характерним
для:
а) сосни,
б) опунції,
в) гінкго,
г) папороті.
д) хвоща.
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.
Спільними компонентами рослинної та
тваринної клітин є:
а)
клітинна оболонка,
б)
плазматична мембрана,
в)
ядро,
г)
мітохондрії,
д)
хлоропласти.
З перелічених органів рослин до
генеративних належать:
а)
сорус,
б)
стебло,
в)
листок,
г)
квітка,
д)
корінь.
Поява у рослин механічної та провідної
тканин пов’язана із:

а)
б)
в)
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фотосинтезом,
здатністю до статевого розмноження,
здатністю до вегетативного
розмноження,
г)
виходом рослин на суходіл,
д)
здатністю рослин до необмеженого
росту.
Мичкувата коренева система характерна
для:
а)
Плауна булавовидного,
б)
Моркви посівної,
в)
Пшениці м’якої,
г)
Грициків звичайних,
д)
Сосни звичайної.
Водорості відрізняються від вищих
спорових рослин за:
а)
здатністю до розмноження спорами,
б)
здатністю до статевого розмноження,
в)
чергуванням у циклі розвитку
гаплоїдного і диплоїдного поколінь,
г)
диференціація тіла на листко-стеблові
органи,
д)
здатністю до фотосинтезу.
До родини Складноцвітих належать:
а)
подорожник,
б)
соняшник,
в)
кульбаба,
г)
береза,
д)
слива.
До родини Бобових належать:
а)
айва,
б)
персик,
в)
арахіс,
г)
ехінацея,
д)
акація.
Спільними для представників царств
Рослини і Гриби ознаками є:
а)
наявність міцної клітинної стінки,
б)
наявність у клітинах хлоропластів,
в)
здатність до фотосинтезу,
г)
здатність до необмеженого росту,
д)
живлення шляхом всмоктування.
До грибів відносяться:
а)
улотрикс,
б)
дріжджі,
в)
фітофтора,
г)
трипаносома,
д)
трюфель.
У клітинах бактерій, на відміну від
клітин рослин, відсутні:
а)
плазматична мембрана,
б)
ядро,
в)
цитоплазма,
г)
хлоропласти,
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д)
клітинна стінка.
Лишайники – це життєва форма
співіснування:
а)
рослини і тварини,
б)
рослини і гриба,
в)
гриба і бактерії,
г)
тварини і бактерії,
д)
тварини і гриба.
Автотрофний тип живлення
притаманний:
а)
усім бактеріям,
б)
деяким грибам,
в)
вищим споровим рослинам,
г)
вищим насінним рослинам,
д)
усім тваринам.
До паразитичних Найпростіших
відносяться:
а)
усі амеби,
б)
форамініфери,
в)
інфузорія туфелька,
г)
малярійний плазмодій,
д)
радіолярії.
До утворення псевдоподій здатні:
а)
амеба протей,
б)
трипаносома,
в)
інфузорія туфелька,
г)
радіолярії,
д)
форамініфери.
Спільними ознаками Губок та
Кишковопорожнинних є:
а)
багатоклітинність,
б)
наявність жалких клітин,
в)
білатеральна симетрія,
г)
наявність нервової системи,
д)
здатність до статевого розмноження.
До спільних ознак Павукоподібних та
Ракоподібних відносяться:
а)
наявність шести пар членистих
кінцівок,
б)
наявність хітинового екзоскелету,
в)
дихання легенями,
г)
замкнена кровоносна система,
д)
нервова система трубчастого типу.
До ряду Сітчастокрилі відносяться:
а)
терміт шкідливий,
б)
цвіркун польовий,
в)
коромисло звичайне,
г)
мурашиний лев,
д)
скорпіонова муха.
Турботу про нащадків виявляють
виключно самці у таких тварин:
а)
ківі,
б)
смітних курей,
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в)
страусів,
г)
жаби піпи,
д)
морських коників.
У яких тварин від серця відходить лише
одна дуга аорти:
а)
крокодили,
б)
птахи,
в)
земноводні,
г)
риби,
д)
ссавці.
Назвіть комах, личинки яких не мають
гризучого ротового апарату?
а)
комарі,
б)
коротковусі двокрилі (мухи),
в)
лускокрилі,
г)
блохи,
д)
воші.
Чотири ходильні кінцівки має:
а) тарган,
б) людина,
в) аскарида,
г) амбістома,
д) пугач.
Двостулковим молюском є:
а) гребінець,
б) мідія,
в) морське блюдечко,
г) перлівниця,
д) виноградний слимак.
Серце мають:
а) людина,
б) каракурт,
в) ланцетник,
г) катран,
д) сарана.
До класу Комахи належать ряди:
а) Кистепері,
б) Прямокрилі,
в) Перетинчастокрилі,
г) Рукокрилі,
д) Клювоголові.
До типу Хордові належать такі класи:
а) Рептилії,
б) Риби,
в) Земноводні,
г) Черевоногі,
д) Птахи.
Представниками ряду Неповнозубі є:
а) крокодил,
б) качкодзьоб,
в) мурахоїд,
г) заєць,
д) дельфін.
До ряду Парнокопитні належать:
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а) носоріг,
б) гіпопотам,
в) зебра,
г) жирафа,
д) антилопа.
Вкажіть, що властиво Кільчастим
червам:
а)
вторинна порожнина,
б)
протонефрідії,
в)
три виділа кишечника,
г)
черевний нервовий ланцюг,
д)
сегментований тулуб.
Де мешкають природні популяції
пінгвінів?
а)
в Антарктиді,
б)
в Арктиці,
в)
в Африці,
г)
в Австралії,
д)
в Південній Америці.
Яким із зазначених тварин властиве
живородіння або яйцеживородіння?
а)
ланцетник,
б)
катран,
в)
латимерія,
г)
гадюка,
д)
вуж.
Подавати сигнали особинам свого виду
за допомогою хвоста здатні:
а) мурахи,
б) австралопітеки,
в) бабки,
г) вовки,
д) ехінококи.
Основні функції війок клітин полягають
у:
а)
забезпеченні внутрішньоклітинного
транспорту,
б)
переміщенні рідини та часток біля
клітинної поверхні,
в)
переміщенні одноклітинних організмів
вперед крізь товщу рідини,
г)
проштовхуванні яйцеклітини у
яйцепровід,
д)
забезпеченні здатності до амебоїдного
руху.
Складні за своєю структурою чисельні
угрупування утворюють деякі види таких
родин:
а)
Прямокрилі,
б)
Лускокрилі,
в)
Перетинчастокрилі,
г)
Блохи,
д)
Терміти.
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Спільними ознаками представників типів
Хордові та Молюски є:
а)
трубчаста нервова система,
б)
замкнена кровоносна система,
в)
незамкнена кровоносна система,
г)
дихальна система може бути
представлена як легенями, так і
зябрами,
д)
наскрізна травна система.
Небезпечними для життя людини
мешканцями морів є:
а)
медуза аурелія,
б)
велика біла акула,
в)
китова акула,
г)
португальський кораблик,
д)
морський леопард.
Із виходом Амфібій на сушу пов’язані
такі особливості їх будови:
а)
суглобні кінцівки із розвинутою
мускулатурою,
б)
поява шийного відділу хребта,
в)
поява середнього вуха,
г)
трубчаста нервова система,
д)
поява другого (малого) кола
кровообігу.
Вкажіть, які з названих птахів є
виводковими:
а)
Жовна чорна,
б)
Дрімлюга,
в)
Шилохвіст,
г)
Сіра неясить,
д)
Казарка червоновола.
Прикладами паразитизму є
співіснування:
а)
актинії та краба,
б)
печінкового сисуна та молюска,
в)
людини і ехінокока,
г)
людини і таргана,
д)
людини і кішки.
Кровонаповнення органу зростає:
а)
внаслідок закриття прекапілярних
сфінктерів,
б)
внаслідок закриття післякапілярних
сфінктерів,
в)
в результаті відновлення кровотоку
через судини, що попередньо були
перетиснутими,
г)
під час підвищення вмісту кисню в
крові,
д)
в результаті виділення органом в кров
великої кількості метаболітів.
Зростання концентрації Na + в крові
спричиняє:
а)
підвищення сечовиділення,
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б)
в)
г)
д)
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зниження сечовиділення,
активацію центра спраги,
зниження онкотичного тиску крові,
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.
Втома під час фізичної роботи
розвивається швидше, коли:
а)
частота дихання синхронізована з
рухами м’язів,
б)
виконання роботи вимагає
зосередження уваги,
в)
в роботі задіяні переважно білі м’язи,
г)
в роботі задіяні переважно червоні
м’язи,
д)
з органів депо у судинне русло
виділяється додатковий об’єм крові.
Функціональний перерозподіл крові в
організмі:
а)
забезпечується змінами тонусу
артеріол,
б)
здійснюється за рахунок впливу на
організм гравітації,
в)
спостерігається лише під час фізичних
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та емоційних навантажень,
г)
забезпечує зменшення
кровопостачання органів з низькою
активністю,
д)
залежить від тонусу капілярів.
Гуморальна регуляція:
а)
здійснює локальні, місцеві реакції
організму чи органу,
б)
здійснює генералізовані реакції, в які
залучені одночасно весь органи
організм,
в)
може забезпечуватись метаболітами
тканин,
г)
здійснюється за рахунок
нейромедіаторів, що виділяються в
синаптичну щілину,
д)
спричиняє більш тривалі реакції
органів, ніж під час нервової регуляції.
Одними із характерних ознак
секреторних клітин є:
а)
розміщення ядра та органел поблизу
базальної мембрани,
б)
розміщення ядра та органел поблизу
апікальної мембрани,
в)
велика кількість мітохондрій,
г)
розвинений ендоплазматичний
ретикулум,
д)
відсутність комплексу Гольджі.
У людини виділяють такі типи
епітеліальних тканин:
а) одношаровий епітелій,
б) багатошаровий епітелій,
в) кістковий епітелій,
г) залозистий епітелій,
д) м’язовий епітелій.
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