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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 
БІОЛОГІЇ 

      Теоретичний тур – тест “В” 

9 клас 
 

 

В1. Вкажіть, які з перелічених органів або видозмін органів рослин зі списку: 

А – насінина; Б – бульби; В – квітка; Г – кореневище; 

Д - кореневі бульби; Е – лист; Ж – спорангії; З - додаткові корені. 

зустрічаються у таких рослин: 

1.1. Картопля.  1.2. Чоловіча папороть.  1.3. Жоржина.  1.4. Сосна 

 

В2. Встановіть відповідність між рослиною і зображеними на малюнку плодами.  

 
Запишіть до бланку потрібні літери з запропонованих: 

А — капуста;  Б — блекота;  В — горох;   Г — дельфініум (живокість); 

Д — редька дика; Е — ярутка. 
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В3. На рисунку зображено поздовжні розрізи квіток двох рослин:  

 
Проаналізуйте їхню будову та вкажіть, які ознаки є характерними тільки для квітки А, на відміну 

від квітки Б?  

а) наявність пиляків;  

б) довгий стовпчик;  

в) короткий стовпчик;  

г) відсутність гінецею.  

В4. Встановіть відповідність між рисунками та назвами моделей пагоноутворення багаторічних 

трав. 
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А -  напіврозеткова симподіальна;  

Б – довгопагонова симподіальна;  

В – розеткова моноподіальна;  

Г – довгопагонова моноподіальна;  

Д – напіврозеткова монополіальна.  

 

В5. Встановіть відповідність між структурами волотистого суцвіття із двоквіткових колосків 

злаку, позначеними на рисунку, та їх назвами. 

 
Варіанти для відповіді: А – верхня квіткова луска; Б – колоскові луски; В – нижня квіткова луска; Г – 

приймочки маточки; Д – пиляки. 

 

В6. На малюнку нижче показано внутрішню будову насіння сосни та хурми. 

 
Визначте, які з наведених тверджень вірно описують представлені структури. 

6.1 Структури a, b та c складаються з двох різних спорофітних структур і однієї 

гаметофітної структури; 

6.2. Обидві структури a та x оточені зав’яззю.  

Впишіть до бланку для відповідей літеру А, якщо твердження вірне, літеру Б – якщо невірне. 
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В7. Нижче наведено перелік певних пристосувань: 

А − розвиток потужної глибокої  кореневої 

системи, 

Д − зменшення площі поверхні порівняно з 

об’ємом тіла, 

Б − розвиток потужних механічних тканин, Е − збільшення площі поверхні порівняно з 

об’ємом тіла, 

В − розвиток повітроносних тканин, Ж − формування на поверхні тіла захисних 

покривів, 

Г − розвиток водозапасаючих тканин, З − регуляція водно-сольового режиму. 

Визначте, яких ознак повинні набувати рослини: 

7.1. занурені у воду; 

7.2. що ростуть у субтропічних пустелях. 

 

В8. Для визначення належності тварин до певної систематичної групи часто застосовують 

визначники, які базуються на дихотомічних ключах. У них певні ознаки будови тварин згруповані 

у альтернативні взаємовиключні пари. Кожен ключ має свій номер. Вибір одного з двох варіантів 

(«а» чи «б») кожного дихотомічного ключа переадресує Вас до іншого ключа або вказує на певну 

тварину. Сукупність ключів, наведених нижче, дозволяє визначити 12 тварин (вони позначені від 

Т1 до Т12). 

ключ перехід 

а) Тіло тварини складається з однієї клітини 2 1.  

б) Тіло тварини складається з багатьох клітин 3 

а) Тіло тварини має характерну форму туфельки; рух організма забезпечується 

війками 

Т1 2.  

б) Тіло тварини має несталу форму; рух організма здійснюється шляхом 

формування несправжньоніжок 

Т2 

а) Для тіла тварини характерна радіальна симетрія 4 3.  

б) Для тіла тварини характерна білатеральна симетрія 5 

а) Тварина веде прикріплений спосіб життя; довжина тіла від 2 до 15 мм; ротовий 

отвір оточений щупальцями 

Т3  4.  

б) Тварина живе у товщі або біля поверхні води; тіло має форму сплощеного купола; 

добре видимі статеві органи, що мають форму напівкіл 

Т4 

а) Тіло тварини має червоподібну форму і чітко поділяється на сегменти 6 5.  

б) Тіло тварини має форму, відмінну від червоподібної 7 

а) На більшості сегментів тіла є органи руху у формі коротких щетинок; на 

головному і анальному кінцях тіла щетинки відсутні; добре видно потовщену 

ділянку тіла - поясок 

Т5 6.  

б) На більшості сегментів тіла є розвинуті параподії – бічні вирости сегментів; 

вирости присутні і на головних сегментах 

Т6 

а) Тело животного несегментировано 8 7.  

б) Тело животного сегментировано, покрыто твёрдым покровом (внешним 

скелетом); есть конечности, состоящие из нескольких члеников 

9 

8.  а) Тварина живе у воді, веде малорухомий спосіб життя; тіло розташоване всередині 

черепашки, яка складається із двох стулок; голова редукована 

Т7 
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б) Тіло тварини складається з голови, тулуба і ноги; на голові є дві пари щупалець, 

на вершині довгих щупалець містяться очі; тулуб оточений черепашкою 

спіральної форми 

Т8 

а) Тіло тварини розділене на головогруди і черевце; крил немає 10 9.  

б) Тіло розділене на голову, груди і черевце; є крила; до грудних сегментів 

кріпляться три пари ходильних кінцівок 

11 

а) Тварина живе у воді; на передній частині тіла є дві пари вусиків; має 5 пар 

ходильних кінцівок; черевце витягнуте, на кожному його сегменті є невеликі 

кінцівки; тіло закінчується хвостовим плавцем 

Т9 10.  

б) Тварина живе на суходолі; має 4 пари ходильних кінцівок; черевце велике і 

округлої форми 

Т10 

а) На голові тварини є пара великих фасеткових очей; до грудних сегментів 

кріпляться дві пари перетинчастих крил; тваринам притаманний суспільний 

спосіб життя 

Т11 11.  

б) На голові тварини є характерні великі за розмірами вирости щелеп; задня пара 

крил перетинчастого типу, а передня пара видозмінена у жорсткі надкрила 

Т12 

Визначте, яке з наведених нижче зображень відповідає кожній з 12 тварин. 
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К Л М Н 

 

В9. На рисунку зображені представники підкласу Лепідозаври. 

 

Вкажіть, на яких рисунках зображено представників наступних родів: 

9.1 Агама. 9.2. Варан. 9.3. Гатерія. 9.4. Ігуана. 9.5. Ящірка. 

Вкажіть, які з зображених тварин живуть у: 

9.6. Африці. 9.7. Азії. 9.8. Південній Америці. 9.9. Європі. 9.10. Мадагаскарі.   

9.11. Новій Зеландії. 

9.12. Які із зображених тварин здатні до автотомії хвоста? 

9.13. Які із зображених тварин належать до підряду Ящірки? 

9.14. Популяції яких із зображених тварин можуть існувати за межами Полярного кола? 
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В.10. На рисунку зображено зябровий апарат Хордової тварини. 

 

Розгляньте його і дайте відповіді на наступні запитання. 

10.1. Якій тварині належить зображений зябровий апарат? 

 а) ланцетнику; 

 б) мінозі;  

 в) акулі;  

 г) сому; 

 д) осетру; 

 е) латимерії; 

 ж) личинці Земноводних. 

10.2. Скільки пар зябер у тварини на рисунку? 

 а) 4; 

 б) 4,5;  

 в) 5; 

 г) 5,5;  

 д) 6; 

 е) 6,5; 

 ж) 7; 

 з) 7,5; 

 к) 8; 

 л) 8,5; 

 м) 9. 

10.3. У тварин із таким зябровим апаратом вода до зябер потрапляє через: 

 а) ротовий отвір;  

 б) зяброві щілини; 
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 в) ніздрі;  

 г) хоани;  

 д) атріопор. 

10.4. У дорослих Ссавців видозміною зябрових дуг ембріону є: 

 а) слухові кісточки;  

 б) зорові кісточки;  

 в) вторинне піднебіння;  

 г) верхня щелепа; 

 д) нижня щелепа. 

 

В11. В тропічних джунглях було вбито тварину, яку місцеві жителі називають "чупакабра". Це 

була істота вкрита волосяним покривом, без вушних раковин. Її череп вислано Вам на експертизу 

(див. рис.). В результаті встановлено, що даний череп належить невідомому раніше науці роду і 

виду. 

 

11.1. Якій групі тварин належить представник, череп якого Ви отримали? 

 а) Лабіринтодонти; 

 б) Анапсиди; 

 в) Динозаври; 

 г) Звірозубі ящери;  

 д) Ссавці. 

 

11.2. Встановіть відповідність між підписами на рисунку та перерахованими анатомічними 

утворами:  

а) лобна кістка;  б) носова кістка;  в) таранна кістка;  г) верхньощелепова кістка;  

д) міжщелепова кістка;  е) зубна кістка;  ж) скронева яма;  з) орбітальна яма;  

к) передорбітальна яма. 
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11.3. Ви – перший науковець, який досліджує представника даного роду і виду. 

Вам належить честь присвоїти наукове ім'я чупакабрі. Ви вигадали 

декілька варіантів назви тварини. Вкажіть, які із наведених варіантів, не 

суперечать сучасним вимогам Міжнародного кодексу зоологічної 

номенклатури? 

 а) Ababa galamaga; 

 б) Chupa cabra; 

 в) Chupacabra janucovichii; 

 г) Rosa chupacabra;  

 д) Tyrannosaurus chupacabra. 

 

В12. На рисунку зображено осьові скелети, а нижче, під чорною рискою зображено тварин, яким 

вони належать. 

 

12.1. Установіть відповідність між зображеннями тварин та зображеннями їх осових скелетів 

12.2. Вкажіть у яких хребтах наявний лише один шийний хребець.  
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12.3. Вкажіть у яких хребтах наявний уростиль.  

12.4. Вкажіть тварин, які ведуть виключно наземний спосіб життя.  

12.5. Вкажіть у яких тварин відсутні ребра 

12.6. Вкажіть тварин, які на сьогодні є повністю вимерлими.  

12.7. Вкажіть тварин, які наявні у сучасній фауні України  

 

В13. Розгляньте надані рисунки і виконайте наведені нижче завдання. 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

    
Рисунок 3 Рисунок 4 Рисунок 5 Рисунок 6 

 

Дайте відповіді на наступні запитання. 

13.1. Скільки яєчників має самка цієї тварини? 

13.2. Скільки кіл кровообігу має ця тварина? 

13.3. Установіть відповідність між цифрами на рисунку 1 і наступними структурами: 

a) цівка; 

б) пігостіль; 

в) череп; 

г) вилочка; 

д) кіль. 

13.4. Установіть відповідність між цифрами на рисунку 2 і наступними структурами: 

a) печінка; 

б) серце; 

в) воло; 

г) сечовий міхур; 

д) шлунок; 



Український біологічний сайт – http://biology.org.ua/ 

е) селезінка; 

ж) підшлункова залоза; 

з) кишечник; 

и) щитовидна залоза. 

13.5. Які системи органів зображено на рисунках 3, 4, 5 і 6? 

a) кровоносна; 

б) травна; 

в) опорно-рухова; 

г) дихальна; 

д) сечостатева; 

е) нервова. 

 

В14. На рисунку зображено зустріч зграї павіанів із хижим ссавцем. 

 

 Установіть відповідність між наступними соціальними статусами та 

тваринами, зображеними на рисунку. 

14.1. Вожак.  

14.2. Статевозрілий самець нижчого рівня.  

14.3. Статевозріла самка.  

 Вкажіть, яке місце буде у підписаних особин у тому випадку, якщо 

зграя не захищається, а переміщується в пошуку нових угідь 

14.4. Особини, які будуть на початку або в кінці зграї.  

14.5. Особини, які будуть по боках зграї.  

14.6. Особини, які будуть всередині зграї.  

14.7. Яким буде подальший розвиток подій, зображених на рисунку? 

 а) хижак втече;  

 б) хижак відступить, щоб обійти зграю з іншого боку і вступити в боротьбу; 
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 в) хижак вступить у поєдинок із вожаком (вожаками); 

 г) хижак вступить у поєдинок із усіма самцями;  

 д) хижак вступить у поєдинок із усією зграєю. 

14.8. Якого хижака зображено на рисунку? 

 а) гепарда;  

 б) леопарда;  

 в) оцелота; 

 г) пуму;  

 д) ягуара. 

14.9. На сьогодні подібна ситуація можлива на території: 

 а) Північної Африки;  

 б) Центральної Африки;  

 в) Південної Африки;  

 г) Близького Сходу;  

 д) Індії. 

14.10. Які із наведених видів належать до роду павіан (Papio)? 

 а) анубіс;  

 б) бабуїн;  

 в) гамадрил;  

 г) мандрил;  

 д) орангутан. 

В15. Протягом багатьох поколінь за нормальних умов середовища здійснювався відбір двох ліній 

щурів за їхньою підвищеною або зниженою здатністю навчатися рухатися в лабіринті: «розумні» 

та «дурні» щури. В експерименті щури з кожної лінії «виховувалися» за різних умов оточуючого 

середовища, що відрізнялися різною кількістю зорових стимулів: обмежена, нормальна та 

збільшена кількість. Графік, наведений нижче, ілюструє поведінку дорослих щурів: показує 

кількість помилок, допущених при русі в лабіринті щурів двох ліній - «розумних» та «дурних». 

   

Дурні 

«Розумні» 

   Обмежена        Нормальна   Збільшена 

Кількість зорових стимулів 

«Дурні» 

К
іл
ьк
іс
ть

 п
ом
и
л
ок
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Проаналізувавши наведений графік, визначте, які з наведених нижче тверджень є 

ПРАВИЛЬНИМИ:  

А експеримент доводить, що відбір за характером поведінки призводить до генетичної різниці між 

лініями щурів; 

Б якщо дві лінії щурів вирощувалися за нормальних умов, вони допускають однакову кількість 

помилок; 

В експеримент показує, що зоровий сигнал на ранніх стадіях розвитку впливає на поведінку 

дорослих щурів; 

Г порогова кількість зорових стимулів, які значно «покращують» поведінку дорослих щурів, 

відрізняється у «розумних» та «дурних» щурів. 

 

В16. На рисунку зображений фрагмент печінкової частки (печінкової тканини).  

 
Вкажіть, якими цифрами позначено наступні структури: 

16.1. Печінкова артеріола. 

16.2. Ворітна венула. 

16.3. Синусоїд. 

16.4. Печінкова венула (центральна вена). 

16.5. Жовчна протока. 

16.6. Жовчний каналець. 

16.7. В яких з зазначених структур тече венозна кров? 
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16.8. В яких з зазначених структур тече змішана кров? 

16.9. Зазначте вірно вказаний напрямок руху крові 

а) А, Б → Г → В б) А → Г → Б, В в) В → Г → А, В 

 

17. На рисунку крива А зображає часовий хід розвитку потенціала дії нейрона. 

 

17.1. Відомо, що потенціал дії має іонну природу. Криві Б і В зображають проникність мембрани 

нейрона до певних іонів. Зазначте, у бланку для відповідей, до яких саме. 

17.2. Відомо, що деякі отрути впливають на іонні канали мембрани нейрона. Наступні криві 

зображають три варіанти зміни мембранного потенціала у відповідь на подразнення (позначене 

стрілкою). 

 

Г Д Е 

Отрута риби фугу – тетродотоксин (TTX) – блокує активаційний ворітний механізм потенціал-

залежних натрієвих каналів. Отрута скорпіона (ScX) блокує інактиваційний ворітний механізм 

цих же каналів. Тетраетиламоній (TEA) блокує потенціал-залежні калієві канали.  

Зазначте, якої форми буде зміна мембранного потенціала нейрона у відповідь на подразнення, при 

дії кожної з цих отрут. 

 

А 

Б 

В 
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18. На рисунку схематично зображено різні типи гальмування у нервовій системі.  

 

 

 

18.1. Внаслідок певних сенсорних подій збудилися сенсорні нейрони у кожному з чотирьох 

зображених нейрональних ланцюгів. Вкажіть, які процеси відбудуться на кожному з нейронів, 

позначених римськими цифрами, поставивши позначки у бланку для відповідей. 

18.2. Яка з зазначених схем відповідає пресинаптичному гальмуванню? 

18.3. Яка з зазначених схем відповідає бічному (латеральному) гальмуванню? 

18.4. Яка з зазначених схем відповідає прямому (послідовному) гальмуванню? 

18.5. Яка з зазначених схем відповідає зворотному гальмуванню? 

Активація якого з зазначених ланцюгів є необхідною для: 

18.6. зниження активності чутливого нейрона 

18.7. вибіркового гальмування окремих аферентних входів певного нейрона 

18.8. координації збудження мотонейронів м’язів-антогіністів 

18.9. підвищення контрастності збудження  

 

19. Визначте вірну послідовність біохімічних подій при регуляції рівню глюкози в крові за участю 

адреналіну і заповніть у бланку для відповідей схему, що ілюструє ці події. 

А підвищення концентрації глюкози в крові;  

Б розпад глікогену;  

В взаємодія адреналіну з клітинними рецепторами;  

Г підвищення секреції в кров адреналіну;  

Д збудження кори головного мозку.  

 

 


