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БІОЛОГІЇ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК - 2014

В2. Розгляньте схему будови квітки.

Теоретичний тур :: тест В
10 клас

В1. Морфологія рослин вивчає багато дрібних морфологічних структур рослин, які у кілька разів
спрощують розпізнавання складних для визначення груп рослин, особливо для людей, що не є
спеціалістами у систематиці. Структура, різноманітність якої схематично показана на рисунку, є
однією з таких ознак високого діагностичного значення. Цією ознакою користуються не лише
ботаніки-систематики, але й геоботаніки, агрономи, селекціонери, працівники, задіяні в газонній
справі. Проаналізувавши рисунок, дайте відповідь на такі запитання:
1.1. Різноманітність якої структури
відображено на рисунку?

Зазначте, які елементи позначено цифрами, обравши їхні назви з переліку:

а) коронка;

А

квітколоже;

Д

стовпчик;

К

тичинка;

б) плівчастий язичок;

Б

чашолисток;

Е

маточка;

Л

приймочка.

в) плівчастий приквіток;

В

пиляк;

Ж

тичинкова нитка;

г) плівчасті пазушні прилистки;

Г

пелюстка;

З

зародковий мішок;

д) комахоїдний апарат.

В3. Розгляньте поперечний переріз певного ботанічного об'єкту. Установіть відповідність між
позначеними на рисунку структурами та їхніми назвами.

1.2. Для яких груп рослин вона характерна
і є ознакою високого діагностичного

А - клітини з поясками Каспарі;

значення?

Б - замикальні клітини;

а) родина Амарилісові;

В - клітини епідерми;

б) родина Осокові;

Г - ксилема;

в) Росичкові та тропічні Непентесові;

Д - флоема;

г) родина Злакові;

Е - трихоми;

д) клас Дводольні.

Ж - виповнювальна паренхіма;
З - кореневі волоски.

1.3. Яка функція цієї структури?
а) живлення безхребетними;
б) приваблювання комах;
в) захист основи листка;
г) це залишок редукованої оцвітини;
д) захист твірних тканин у піхві листка.

В4. На запропонованому рисунку зображено переріз пиляка Brassica oleracea.

В5. Уважно розгляньте наведений рисунок та дайте відповіді на наведені нижче запитання:

5.1.

Які клітини позначено на рисунку літерою А?

5.2.

а) клітини обкладки провідного пучка;
б) клітини мезофілу;
в) кранц-клітини;
г)
клітини ксилеми;
д) меристематичні клітини.
Які клітини позначено на рисунку літерою Б?

5.3.

а) клітини обкладки провідного пучка;
б) клітини мезофілу;
в) кранц-клітини;
г)
клітини ксилеми;
д) меристематичні клітини.
Із наведеного списку оберіть рослини, у яких протікає процес, показаний на

Підпишіть основні анатомічні структури, позначені на рисунку цифрами, обравши варіанти з
переліку:
А − тетради мікроспор;
Б − провідний пучок;
В − в’язальце;
Г − ендотецій;
Д − епідерміс;
Е − гніздо пиляка;
Ж − тапетум.

рисунку:

5.4.

а) кукурудза;
б) соя;
в) соняшник;
г)
горох;
д) пирій.
Літерою В на рисунку позначено:

5.5.

а) цикл Кребса;
б) С3-шлях;
в) С4-шлях
г)
САМ-метаболізм;
д) цикл Ембдена-Мейєргофа-Парнаса.
Вкажіть ферменти, які беруть участь у процесі, показаному на рисунку:
а)
б)
в)
г)
д)

піруваткіназа;
рибулозо-1,5-дфосфаткарбоксилаза;
малатдегідрогеназа;
фосфоенолпіруваткарбоксилаза;
транскетолаза.

В6. У рослинному організмі відбувається ряд хімічних процесів, частина із яких зазначена нижче:
А. С6Н12О6 + 6О2 = 6СО2 + 6Н2О
Б.

+

-

Н2О = 2Н + 1/2О2 + 2 е

Дайте відповіді на наступні питання.
На яких рисунках подано тварин:
7.1. без порожнини тіла;

В. АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4

7.2. з первинною порожниною тіла;

Г.

7.3. з вторинною порожниною тіла;

С6Н12О6 = 2С3Н4О3 + 4Н

Д. 6СО2 + 6Н2О = С6Н12О6 + 6О2

7.4. з кишковою порожниною.

Е.

Яка схема показує:

С6Н12О6 = 2С2Н5ОН + 2СО2

Є. АДФ + Н3РО4 = АТФ + Н2О

7.5. планарію;

Ж. С3Н4О3 + 5О2 + 6Н2О = 6СО2 + 10Н2О

7.6. комаху;

6.1. Вкажіть, які з вказаних реакцій відносять до процесів анаболізму.

7.7. дощового черв’яка;

6.2. Вкажіть, які з вказаних реакцій відносять до процесів катаболізму.

7.8. аскариду;

6.3. Зазначте, які з перелічених процесів відносять до дихання.

7.9. медичну п’явку.

6.4. Зазначте, які з перелічених процесів відносять до фотосинтезу.

У якого представника наявні:

6.5. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у кристах мітохондрій.

7.10. гіподермальні валики;

6.6. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у матриксі мітохондрій.

7.11. мезентерій;

6.7. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у цитоплазмі клітини.

7.12. тифлозоль;

6.8. Вкажіть, які з вказаних процесів відбуваються у хлоропластах.

7.13. кровоносні судини.

6.9. Зазначте, які з перелічених процесів характерні для усіх клітин рослинного організму.
В7. Розгляньте наведені рисунки схем поперечних перерізів різних тварин.

В8. Розгляньте наведені рисунки членистоногих тварин.

В9. Розгляньте рисунок.

З переліку:
А. Ціп’яки;
Б. Аскариди;
В. Воші;
Г. Хижі;
Д. Комахоїдні;
Е. Парнокопитні;
Ж. Примати.
Які з зображених тварин:

9.1. Оберіть ряд, до якого належить паразит, життєвий цикл якого зображено на рисунку.

8.1. Характеризуються водним способом життя;

9.2. Оберіть ряд, до якого належить основний хазяїн паразита, життєвий цикл якого зображено на

8.2. Здатні до активного польоту;

рисунку.

8.3. Здатні до активного плавання;

9.3. Оберіть ряд, до якого належить проміжний хазяїн паразита, життєвий цикл якого зображено

8.4. Мають складні очі;

на рисунку

8.5. Є паразитами;

З переліку:

8.6. Трапляються лише у викопному стані;

А. наявність присосок;

8.7. Дихають зябрами;

Б. наявність складного шлунку;

8.8. Мають трахеї;

В. відсутність травної системи;

8.9. Розвиваються без метаморфоза;

Г. наявність ікол;

8.10. Належать до комах, життєвий цикл яких відбувається без лялечки;

Д. гермафродитизм;

8.11. Вбивають свою жертву отрутою;

Е. наявність двох пар молочних залоз;

8.12. Характеризуються зовнішнім заплідненням;

Ж. чотирикамерне серце;

8.13. Відкладають яйця в оотеку;

З. наявність розвиненої ключиці.

8.14. Належать до ряду десятиногі (Decapoda);

9.4. Оберіть характерні ознаки паразита, життєвий цикл якого зображено на рисунку.

8.15. Представляють Хеліцерових (Chelicerata).

9.5. Оберіть характерні ознаки основного хазяїна, життєвий цикл якого зображено на рисунку.
9.6. Оберіть характерні ознаки проміжного хазяїна паразита, життєвий цикл якого зображено на
рисунку.

В10. На рисунку зображено первинні і вторинні органи та тканини імунної системи.

В11. Крива дисоціації оксигемоглобіну демонструє здатність цієї молекули від’єднувати від себе
кисень за умов зниження напруги/парціального тиску

кисню (рО2) в крові. Ця здатність

оксигемоглобіну ілюструє ефективність виконання кров’ю дихальної функції. На рисунку
зображено такі криві для оксигемоглобіну п'яти різних ссавців. Проаналізуйте рисунок та дайте
відповіді на запитання.

Вкажіть, якими літерами позначено наступні структури:
10.1. Мигдалики;
10.2. Легені;
10.3. Лимфовузли;
10.4. Селезінку;

11.1.

При яких значеннях рО2 (мм рт. ст.) в крові оксигенованою є половина загального

10.5. Тимус;

гемоглобіну, що відповідає кривій № 3?

10.6. Трахею;

а)

20–22;

10.7. Шкіру;

б)

28-30;

10.8. Кістковий мозок;

в)

38-40;

10.9. Пейєрові бляшки;

г)

48-50;

д)

53-55.

10.10. Товста кишка;
10.11. Тонка кишка.

11.2.

При яких значеннях рО2 (мм рт. ст.) в крові оксигенованою є половина загального
гемоглобіну, що відповідає кривій № 5?

11.3.

а)

20–22;

б)

28-30;

в)

38-40;

г)

48-50;

д)

53-55.

Якою цифрою позначено криву, яка відповідає оксигемоглобіну із найвищою
здатністю до дисоціації?

11.4.

Якою цифрою позначено криву, яка відповідає гемоглобіну із найвищою здатністю

11.5.

зв’язувати кисень?
Якою цифрою позначено криву, яка відповідає гемоглобіну тварини із найвищою

11.6.

інтенсивністю обмінних процесів?
Розміри тварин, криві дисоціації оксигемоглобінів яких наведені на рисунку,

В13. Термічна завивка передбачає накручування волосся на стрижень (плойка, бігуді), подальше
нагрівання та охолодження. Після цього волосся певний час утримує надану звивисту форму.

зростають у такому порядку:
В12. Уважно розгляньте запропонований рисунок.

12.1. Якою літерою на рисунку позначено ядро?
12.2. Якою літерою на рисунку позначено ядерце?
12.3. Якою літерою на рисунку позначено ядерну оболонку?
12.4. Якою літерою на рисунку позначено каріоплазму?
12.5. Якою літерою на рисунку позначено цитозоль?
12.6. Якими цифрами на рисунку позначено анафазу?
12.7. Якими цифрами на рисунку позначено метафазу?
12.8. Якими цифрами на рисунку позначено профазу?
12.9. Якими цифрами на рисунку позначено телофазу?
12.10. На малюнку зображено:
А) амітоз;
Б) мейоз;
В) мітоз;
Г) множинний поділ;
Д) брунькування.

13.1. Які компоненти волосся зазнають
структурних змін під час завивки?
а) білки;
б) вуглеводи;
в) гідратна оболонка волосся;
г)
ДНК;
д) ліпіди.
13.2. Які мономери залучені до структурних
змін за цих умов?
а) галактоза;
б) глюкоза;
в) гуанозинфосфат;
г)
інозитол;
д) лінолева кислота;
е) метіонін;
ж) серин;
з)
фруктоза;
к) цистеїн.
13.3. Які сполуки забезпечують жорсткість
волосся?
а) віск;
б) гіалуронова кислота;
в) карнітин;
г)
кератин;
д) креатин;
е) креатинін;
ж) фібрин;
з)
фібриноген;
к) хітин;
л) холестерол;
м) целюлоза;
н) церамід.

13.4. Які типи структурної організації
макромолекул притаманні складовим
волосся, що зазнають змін під час завивки?
а) α-спіраль;
б) β-шар;
в) глобула;
г)
колагенова спіраль;
д) «крісло»;
е) ліпідний бішар;
ж) ліпосома;
з)
моношар ліпідів
к) «човник»;
л) хелікс.
13.5. Які хімічні процеси відбуваються на
етапах завивки волосся?
а) відновлення;
б) денатурація;
в) окиснення;
г)
омилення;
д) рацемізація;
е) ренатурація;
ж) розчинення.
13.6. Які хімічні зв’язки порушуються за
умов термічної завивки?
а) водневі;
б) дисульфідні;
в) іонні;
г)
пептидні.

В14. Автотрофний спосіб живлення характерний для таких груп організмів:

15.4. Оберіть правильне визначення популяції:

А − Вищі рослини;

А) сукупність особин одного виду, які тривалий час (багато поколінь) живуть на певній території і

Б − Зелені водорості;

вільно схрещуються між собою;

В − Тіонові бактерії;

Б) сукупність особин різних видів, що мають подібні морфологічні, фізіологічні та біологічні

Г − Ціанобактерії;

особливості, вільно схрещуються й дають плідне потомство, пристосувалися до певних умов життя й

Д − Червоні водорості.

займають у природі певний ареал;
В) група особин, що об'єднує близькоспоріднені види;

14.1. Зазначте, у яких із вищезазначених організмів виявлений хлорофіл а.
14.2. Зазначте, у яких із вищезазначених організмів виявлений хлорофіл b.

Г) таксономічна категорія , яка поєднує близькі роди, що мають спільне походження.
15.5. До основних характеристик популяцій належить:

14.3. Зазначте, у яких із вищезазначених організмів виявлений фікоеритрин.

А) чисельність популяції;

14.4. Які з вищезазначених організмів використовують в якості джерела енергії для синтезу

Б) густота розселення;

органічних речовин енергію окиснення органічних сполук?

В) генетична структура;

14.5. Які з вищезазначених організмів використовують в якості джерела Гідрогену для синтезу

Г) тип просторового розподілу особин;

органічних речовин воду?

Д) спосіб розмноження і плодючість.

14.6. Які з вищезазначених організмів здатні самі фіксувати атмосферний азот?

15.6. Фактори ідеальної популяції :
А) наявність мутацій;

В15. У першому стаді плямистих оленів 1000 особин, із яких АА – 500, Аа – 400. Його об’єднали

Б) відсутність природного відбору;

із другим стадом із 500 особин, де АА – 100, Аа – 200.

В) асортативність шлюбів;

15.1. Визначте частоти алелей у першій популяції:

Г) обмежена кількість особин;

А) а=0,1 А=0,9;
Б) а=0,3 А=0,7;
В) а=0,5 А=0,5;
Г) а=0,7 А=0,3.
15.2. Визначте частоти алелей у другій популяції:
А) а=0,2 А=0,8;
Б) а=0,4 А=0,6;
В) а=0,6 А=0,4;
Г) а=0,8 А=0,2.
15.3. Визначте частоти алелей у об’єднаній популяції:
А) а=0,2 А=0,8;
Б) а=0,4 А=0,6;
В) а=0,6 А=0,4
Г) а=0,8 А=0,2.

Д) наявність міграцій.

В16. Відомо, що гени a, b, c кодують ферменти, що беруть участь у синтезі пігментів ока людини.

16.3. Який тип спадкування є найбільш вірогідним для генів a, b, c ?

Проаналізуйте родовід однієї родини, в якої спостерігалось порушення цього метаболічного

а) Y-счеплений;

шляху в результаті мутацій різних генів.

б) аутосомно-рецесивний;
в) аутосомно-домінантий;
г) обмежений статтю;
д) Х-счеплений.
В17. Під час виконання дипломної роботи в лабораторії Ханта Моргана Альфред Стертевант

За геном a

За геном b

За геном c
K, M, P, S – проміжні продукти метаболічного шляху.
У членів родини з родоводу (1-6) спостерігались наступні явища:
У члена родини №1 спостерігаються лише продукти К та S.
У члена родини №2 спостерігаються продукти S та К.
У члена родини №3 спостерігається відсутність продуктів S, M та P.
У члена родини №4 спостерігається наявність усіх чотирьох продуктів.
У члена родини №5 спостерігається лише наявність продукту К.
У члена родини №6 спостерігається відсутність продукту Р.
16.1. На основі аналізу родоводу визначте, які біохімічні реакції здійснюються продуктами
кожного з трьох генів. Заповніть таблицю у бланку для відповідей, вписавши позначення генів (а,
b, c) та позначення продуктів метаболізму (K, M, P, S).
16.2. Яким може бути генотип особини (7) ?
а) AABBCC;
б) ААВВсс;
в) АаbbСС;
г) ААВbСс;
д) ааВbсс.

одержав наступні частоти рекомбінації між генами Х-хромосоми дрозофіли:
Гени

Частота рекомбінації

yellow (y) – white (w)

0,01

yellow (y) – vermilion (v)

0,32

yellow (y) – miniature (m)

0,35

vermilion (v) – miniature (m)

0,03

white (w) – vermilion (v)

0,31

white (w) – miniature (m)

0,34

vermilion (v) – rudimentary (r)

0,27

Він першим зрозумів, що ці данні можна використати для побудови генетичної карти Ххромосоми, на якій відображалось відносне розташування різних генів на основі частот
рекомбінації.
17.1. Побудуйте за наведеними даними генетичну карту Х-хромосоми, вписавши у відповідну
клітинку за масштабом умовне позначення мутації (наведено у таблиці у дужках).
17.2. Які типи схрещувань найчастіше використовують генетики для визначення частоти
рекомбінації?
а)

моногібридне;

б)

дигібридне;

в)

моногенне;

г)

рекомбінаційне;

д)

аналізуюче.

17.3. Як називають пару схрещувань, які відрізняються тим, хто з батьків (самка або самець) є
носієм ознаки, що аналізується?
а)

моногібридне;

б)

дигібридне;

в)

зворотне;

г)

аналізуюче;

д)

реципрокне.

Встановіть відповідності між цифрами та літерами

В18. На рисунку зображено мешканців Світового океану.

Блок І:
1. Зчеплення генів.

А - Локалізація генів у статевих хромосомах.

2. Зчеплення зі статтю.

Б - Локалізація генів в одній хромосомі, що

3. Ознака обмежена статтю.

призводить до того, що характер успадкування
відрізняється від незалежного розщеплення.
В - Локалізація гену в аутосомі з проявом ознаки
тільки у однієї статі.

Блок ІІ:
1. W-хромосома.

А - Статева хромосома у видів, самки яких

2. Х-хромосома.

гомогаметні.

3. Y-хромосома.

Б - Статева хромосома у видів, самки яких

4. Z-хромосома.

гетерогаметні.
В - Необхідна для виникнення статевих ознак або,
у всякому разі, для плодючості.
Г - Статева хромосома у видів, самці яких
гетерогаметні.
Д - Статева хромосома у видів, самці яких
гомогаметні.
18.1. Вкажіть тварин, основу раціону яких становлять головоногі молюски.

Блок ІІІ:
1. Паліндром

А - Бактеріальний фермент, який специфічно

2. Рестриктаза

розщеплює ДНК.

3. Сайт рестрикції

Б - Ділянка дволанцюгової молекули ДНК, обом
ланцюгам якої притаманна однакова нуклеотидна
послідовність при прочитувані від 5'- до 3'-кінця.
В - Нуклеотидна послідовність у молекулі ДНК,
яка розпізнається нуклеазами.

18.2. Вкажіть тварин, основу раціону яких становлять двостулкові молюски.
18.3. Вкажіть тварин, основу раціону яких становить планктон.
18.4. Вкажіть тварин, яким притаманне яйцеживородіння.
18.5. Вкажіть тварин, у яких є легені.

В19. На рисунку зображено скелет тиранозавра.

19.1. Вкажіть літери, якими підписано кістки поясів кінцівок.
19.2. Вкажіть літери, якими підписано кістки, яких немає в людини, як окремої кістки.
19.3. Оберіть правильне твердження
а)

очі в тиранозавра розташовані в області позначеній римською цифрою І;

б)

очі в тиранозавра розташовані в області позначеній римською цифрою ІІ;

в)

очі в тиранозавра розташовані в області позначеній римською цифрою ІІІ;

г)

у тиранозавра в нижній щелепі більше кісток, ніж у людини;

д)

у тиранозавра в нижній щелепі менше кісток, ніж у людини;

е)

у тиранозавра в нижній щелепі стільки ж кісток, як і у людини;

ж)

тиранозавр належить до надряду Ящеротазові динозаври;

з)

тиранозавр належить до надряду Птахотазові динозаври;

к)

тиранозаври мешкали в юрському періоді.

В20. Роздивіться малюнок.

20.1. Що зображено на цьому малюнку?
а) бактеріофаг;
б) вірус тютюнової мозаїки;
в) бактерію;
г) ВІЛ;
д) вірус грипу.
20.2. Структурна частина 1 може містити:
а) ДНК;
б) РНК;
в) ДНК і РНК;
г) білок.
20.3. Структурна частина 2 може містити:
а) ДНК;
б) РНК;
в) ДНК і РНК;
г) білок.
20.4. Яка структурна частина прикріплює цей організм до поверхні клітини?

В21. Розгляньте наведені рисунки бактерій:

22.1. Структура, позначена цифрою 1, складається з:
а) 6 фрагментів;
б) 7 фрагментів;
в) 8 фрагментів;
г) 9 фрагментів;
д) 10 фрагментів.
22.2. До складу структури, позначеної цифрою 1, входить:
а)

А
Б
В
Укажіть, які з них належать до наступних систематичних груп:

б)

в)

Г

21.1. циліндричні;
21.2. сферичні;
21.3. плеоморфні;
21.4. звивисті.

22.3. Лише з білку складається структура, позначено цифрою:

Які з зображених вище мікроорганізмів мають наступні ознаки:

а) 1;

21.5. форма бактерій змінюється з віком та в залежності від умов культивування;

б) 2;

21.6. різноманітні за розмірами, співвідношенням довжини до ширини клітини;

в) 3.

21.7. мають різну довжину і ширину та різну кількість завитків у клітині;

22.4. Структура, яка є тетраметром і позначена на малюнку літерою N це:

21.8. мають діаметр клітини 0, 3 – 3,5мкм, як правило не утворюють спори;

а) невідомий поверхневий білок;

21.9. Укажіть на які морфологічні групи поділяються звивисті бактерії:

б) поверхневий білок гемаглютинін;

а) сарцини; б) вібріони; в) рикетсії; г) спірохети; д) спірили.

в) поверхневий білок нейрамінідаза;

В22. На малюнку зображено модель будови вірусу, який кожного року повсюдно викликає

г) білок нуклеокапсиду;

епідемії. Штам вірусу - А H1N1.

д) вуглевод – елемент глікокаліксу.
22.5. Структура, яка є тримером і позначена на малюнку літерою Н це:
а) невідомий поверхневий білок;
б) поверхневий білок гемаглютинін;
в) поверхневий білок нейрамінідаза;
г) білок нуклеокапсиду;
д) вуглевод – елемент глікокаліксу.

