IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З
БІОЛОГІЇ

В2. Симбіоз – це взаємодія і співіснування різних біологічних видів. У природі наявний широкий
спектр прикладів симбіозу від шлункових і кишкових бактерій, без яких було б неможливе
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травлення, до рослин, чий пилок може поширювати лише певний вид комах. Проаналізуйте
представлений малюнок і дайте відповіді на запитання.

Теоретичний тур :: тест В
10 клас

В1. Нижче представлено короткий визначник. Номери ключів наведено у правому стовпчику.
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Розмноження рослини відбувається за допомогою спор……….2
Розмноження рослини відбувається за допомогою насіння……5
В життєвому циклі домінує спорофіт……………………………4
В життєвому циклі домінує гаметофіт…………………………...3
Доросла рослина представлена прямим нерозгалуженим стеблом, від
якого відходять листки довгастої форми; є ризоїди; спорангій у
формі коробочки
Тіло дорослої рослини представлене розгалуженим стеблом, від
якого відходять листки довгастої форми; рослина не кріпиться до
ґрунту
Спори формуються у спорангіях, розміщених на листках, які зібрані
у стробіли – спороносні частини пагонів
Спори формуються у спорангіях, розміщених на нижній частині
листків – сорусах
Насінні зачатки голі……………………………………………….6
Насінні зачатки захищені оплоднем……………………………..7
Дерева; листки у формі голок, розташовані в пучках більше 5-ти.
Дерева; листки у формі голок, не в пучках.
Квітки 4-5 членні; листки прості або складні; жилкування сітчасте;
зародок з двома сім’ядолями; дерева, кущі або
трави...................................................................................................8
Квітки 3-членні; листки прості; жилкування паралельне або дугове;
зародок з однією сім’ядолею;трав’янисті
рослини…………………………………………………………….9
Квіти актиноморфні; плід сім'янка
Квіти зигоморфні; плід біб
Оцвітина проста, віночкоподібна, шестичленна у двох колах
Оцвітина проста, чашечкоподібна, членів оцвітини 6, зрослі.
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2.1. Переріз тіла яких організмів

2.4. Структура А на малюнку 1:

представлений на малюнку?

а) є фотосинтезуючим елементом;

а) покритонасінні;

б) виконує функцію прикріплення;

б) голонасінні;

в) є світлочутливим вічком;

в) судинні спорові;

г) виконує функцію розмноження.

8

г) спорові.

2.5. Структура А на малюнку 3:

9

2.2. Вкажіть однакові структури на усіх трьох

а) виконує функцію прикріплення;

малюнках:

б) виконує функцію дихання;

Зазначте, яку послідовність ключів потрібно пройти для визначення таких рослин: Безщитник

а) 1А, 2В, 3В;

в) виконує запасну функцію;

жіночий, Тюльпан Шренка, Горох посівний, Зозулин льон, Ялина звичайна. Заповніть відповідну

б) 1Б, 2А, 3Б;

г) здатна до фотосинтезу.

таблицю в бланку для відповідей.

в) 1В, 2В, 3А;

2.6. Вкажіть вірні характеристики об’єкта,

г) 1Б, 2Б, 3А.

переріз тіла якого зображено на малюнку:

2.3. Визначте тип талому на малюнках 1, 2, 3:

а) повільне наростання талому;

а) 1, 2 – гомеомерний; 3 – гетеромерний;

б) розмножується насінням;

б) 1, 3 – гомеомерний; 3 – гетеромерний;

в) може використовуватися як біоіндикатор;

в) 3 – гомеомерний, 1, 2 – гетеромерний;

г) використовується в косметології.

+
+
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г) 2, 3 – гомеомерний, 1 – гетеромерний.

В3.Розгляньте зображені рослини:

Встановіть відповідність між зображеними рослинами та способами розповсюдження їхніх плодів
і насіння:
3.9 автохорія;
3.10 гідрохорія;
3.11 екзозоохорія;
3.12 мірмекохорія.

В4. Розгляньте малюнки анатомічних препаратів поперечних зрізів вегетативних органів
квіткових рослин під номерами 1-6. Заповніть таблицю, зазначивши для кожного з малюнків:
вегетативний

орган

(Пагін / Корінь),

тип

анатомічної

будови

(Первинний / Вторинний),

систематичну групу (Однодольні / Дводольні) до яких вони належать (впишіть у таблицю літери,
на які починаються потрібні слова).
А

Б

В
На яких рисунках зображено представників наступних родин:

Г

3.1. Тонконогові (Злакові);
3.2. Фіалкові;
3.3. Айстрові;
3.4 Лататтєві.
Встановіть відповідність між зображеними рослинами та особливостями їхньої анатомічної
будови:

В5. Дослідник помістив по 10 рослин кожного з 3 типів у дослідні кімнати, які розрізнялись між
собою інтенсивністю освітлення, яке варіювало від 0 (повна темнота) до 100 % (максимум
інтенсивності освітлення). Склад повітря у дослідних кімнатах був ідеальним для росту та
розвитку кожної групи рослин, температура складала 30 °С, усім дослідним рослинам вносили
необхідну кількість води та поживних елементів. Трьома групами рослин були:
•

С3-рослини, пристосовані до росту за найбільш інтенсивного освітлення (сонцелюбні

рослини);
•
3.5

3.6

3.7

3.8

С3-рослини, пристосовані до росту за незначного освітлення (тінелюбні рослини);

•

С4-рослини, які, як і більшість С4-рослин, пристосовані до росту за умов максимального

г) інтенсивне освітлення стимулює мітохондріальне дихання таких рослин, що призводить до виділення

освітлення.

СО2 вночі більше, ніж його фіксується в результаті фотосинтезу вдень;

По закінченні експерименту дослідник провів вимірювання інтенсивності фотосинтезу кожної

д) хлоропласти рослин цієї групи мігрують до бічних стінок клітин, що робить листя «прозорим» для

рослини. Обробивши отримані дані методами статистичного аналізу, дослідник побудував графік,

сонячного світла.

на якому позначив групи рослин літерами А, Б, та В.

Листя кожної з трьох груп рослин отримують 60 % інтенсивності освітлення. Що призведе до

Інтенсивність фотосинтезу
(умовні одиниці)

А

Б

збільшення інтенсивності фотосинтезу кожної групи: збільшення рівня освітлення (С) або

В

збільшення парціального тиску вуглекислоти (К)? Впишіть відповідно літери «С» або «К» у
бланк відповіді.
5.10. Що призведе до збільшення інтенсивності фотосинтезу рослин групи А?
5.11. Що призведе до збільшення інтенсивності фотосинтезу рослин групи Б?
5.12. Що призведе до збільшення інтенсивності фотосинтезу рослин групи В?

В6. В життєвому циклі вищих рослин зустрічаються різні за плоїдністю клітин та різні за
функціональним призначенням структури. На рисунку представлені розділені вертикальною
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лінією структури, що належать двом різним рослинам. Проаналізуйте малюнок і дайте відповіді

100

на питання.

Інтенсивність освітлення (% від максимального)

Дайте відповіді на наступні запитання.
5.1. Яка крива на рисунку відповідає сонцелюбним рослинам?
5.2. Яка крива на рисунку відповідає тінелюбним рослинам?
5.3. Яка крива на рисунку відповідає С4-рослинам?
5.4. До якої групи належать пшениця, рис, овес, ячмінь, горох та квасоля?
5.5. До якої групи належать рослини, які зазвичай мають найтонше листя?
5.6. До якої групи належать рослини з найвищою ефективністю використання води?
5.7. До якої групи належать рослини, які витрачають азот переважно на утворення хлорофілу та
білків, пов’язаних із тилакоїдами, ніж на синтез ензимів з циклу фіксації вуглекислоти?
5.8.

До

якої

групи

належать

рослини

з

певною

нестачею

ферменту

рибулозобісфосфаткарбоксилази у хлоропластах?
5.9. З кривої В видно, що інтенсивність фотосинтезу у рослин цієї групи зменшується за
збільшення інтенсивності освітлення від 40 до 100 % від максимального освітлення. Чим це
можна пояснити?
а) цим рослинам не вистачає хлорофілу а;
б) ці рослини не закривають продихи за нестачі води, і тому відбувається їхня дегідратація при
інтенсивному освітленні;
в) ці рослини мають недостатню кількість рибулозобісфосфаткарбоксилази для функціонування за умов
інтенсивного освітлення;

Якою літерою позначена структура, яка:
6.6.

7.21. Людина може бути проміжним хазяїном;

7.26. Має не менше 2-х проміжних хазяїв;

Є вільноживучим гаметофітом;

7.22. Інвазійна стадія для людини – яйце;

7.27. Є гермафродитами;

6.1.

Є листком або видозміненим листком;

6.2.

Утворює мікроспори;

6.7.

Утворює джутиконосні клітини;

7.23. Статевозрілі форми паразитують

7.28. Життєвий цикл пов'язаний з

6.3.

Утворює макроспори (мегаспори);

6.8.

Утворює триплоїдну тканину;

виключно у людини;

обов'язковим перебуванням у воді.

6.4.

Є чоловічим гаметофітом;

6.9.

Має гаплоїдний набор хромосом;

7.24. Осередки розповсюдження відсутні в

6.5.

Є жіночим гаметофітом;

6.10.

Є структурою, де відбувається мейоз.

Австралії;
7.25. Має лише 1 проміжного хазяїна;

В7. Розгляньте зображення паразитичних червів (масштаб не дотриманий).
В8. Уважно розгляньте наведений рисунок нематод.

Ф

Ц

Найдіть відповідність між рисунками та

7.12. Біогельмінтів;

назвами червив:

7.13. Контактних гельмінтів;

7.1. Аскарида людська;

7.14. Типу Плоскі черви;

7.2. Трихінела спіральна;

7.15. Типу Нематоди.

7.3. Печінковий сисун;

7.16. Типу Кільчасті черви;

7.4. Гострик дитячий;

7.17. Класу Стьожкові черви.

7.5. Широкий стьожак;

Зазначте для яких паразитів характерні такі

7.6. Двійчак парадоксальний;

особливості:

7.7. Ехінокок звичайний;

7.18. Довжина дорослого паразита може

7.8. П’явка медична;

сягати 15 м;

7.9. Свинячий ціп’як;

7.19. Довжина червів може перевищувати 10

7.10. Кров’яний сисун.

см;

Вкажіть, хто з них належіть до:

7.20. Статевозріла форма має довжину не

7.11. Геогельмінтів;

більше 2 см;

Х

Ч↑

Ш↑

8.1.-8.13. Виберіть зі списку органів літери, які відповідають частинам рисунка, що позначені

В10. Розгляньте зображення тварин.

цифрами від 1 до 13:
А – ротова капсула;

З – видільні залози;

П – вульва;

Б – стравохід;

К – навкологлотковий

Р – дозрілі яйця;

В – шлунок;

ганглій;

С – сім’яник;

Г – кишечник;

Л – нервове кільце;

Т – сім’яприймач;

Д – анальний отвір;

М – яєчник;

У - дозрілі спермії.

Е – клоака;

Н – яйцепровід;

Ж – органи дихання;

О – матка;

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Якими літерами на рисунку позначені:
8.14. самка;
8.15. самець;
8.16. трофіко-генітальний відділ тіла.

В9. Розгляньте на рисунках схеми будови серця і артеріальних дуг у представників деяких класів
хребетних тварин. Венозна кров позначена чорним кольором.

Вкажіть, які з зображених тварин належать до наступних систематичних категорій:
10.1. Тип Кишковорожнинні;
10.2. Тип Молюски;
10.3. Тип Членистоногі;
10.4. Тип Хордові;
У яких з зображених тварин кровоносна система:
10.5. замкнена;
10.6. незамкнена;
10.7. відсутня.
Які з зображених тварин живуть в наступних зонах:
10.8. абіссалі;
10.9. літоралі;
10.10. субліторалі.

Дайте відповіді на наступні запитання.
Вкажіть якими літерами

9.3. праві передсердя;

9.7. легеневі артерії;

показані такі структури:

9.4. ліві передсердя;

9.8. легеневі капіляри;

9.1. сонні артерії;

9.5. спинна аорта;

9.9. вени тіла;

9.2. шлуночки серця;

9.6. дуги аорти;

9.10. легеневі вени.

9.11. Які з наведених схем характеризують кровоносні системи сучасних тварин, здатних до
активного польоту?
9.12. Які з даних схем характеризують кровоносні системи таких тварин: кашалот, черепаха,
акула, пінгвін?

В11. На рисунку зображено череп тварини.

В12. На рисунку зображено представників різних рядів класу Птахи.

12.1. Вкажіть ряди, у представників яких на грудині немає кіля.
12.2. Вкажіть літеру, якою позначено ряд Зозулеподібні.
12.3. Вкажіть ряд, до якого належать кулики.
11.1. Вкажіть вірні твердження, щодо систематичного положення тварини, якій

12.4. Вкажіть ряд, до якого належать ворони.

належить цей череп:

12.5. Вкажіть ряди, представники яких наявні в фауні України, хоча б в один із сезонів.

а)

клас Кісткові риби;

б)

клас Рептилії;

в)

клас Ссавці;

г)

ряд Крокодили;

д)

ряд Китоподібні;

е)

ряд Хижі;

ж)

ряд Парнопалі.

В13. На рисунку 1 зображено шість комах.

11.2. Вкажіть вірні твердження, щодо екологічних особливостей тварини, якій
належить цей череп:
а)

мешкає у воді;

б)

живиться рибою;

в)

живиться кров'ю;

г)

живиться комахами;

д)

живиться лишайниками.

11.3. Вкажіть вірні твердження, щодо будови черепа:
а)

лобна кістка підписана літерою А;

б)

лобна кістка підписана літерою Б;

в)

в ділянці, позначеній літерою В, розташована решітчаста кістка;

г)

літерою Г позначене ікло;

д)

літерою Г позначений різець.
Рис 1

Рис 2

Які з зображених комах належать до наступних груп:

В14. Схематичне зображення показує співвідношення група-в-групі. Таксон «А», представлений

13.1. їздці;

найбільшим колом, включає два таксони «Б». Один таксон «Б» включає один таксон «В», інший

13.2. складчатокрилі оси;

таксон «Б» включає два таксона «В». Один таксон «В» включає два таксона «Г», другий таксон

13.3. риючі оси;

«В» включає три таксона «Г». Три таксона «Г» включають по одному таксону «Д». Один таксон

13.4. пильщики;

«Д» включає таксон «Е».

13.5. склівки.

Визначте для кожного кола правильні таксони з варіантів, представлених нижче. Дайте відповідь,

13.6. Яким з зображених комах притаманна турбота про нащадків?

вписуючи відповідний номер в таблицю. Питання буде оцінюватися лише у тому випадку, якщо

На рис. 2 зображено споруди, які створюють деякі з зображених комах.

таблиця буде заповнена повністю правильно.

13.7. Установіть відповідність між спорудами (цифри 1-3) та комахами, які їх створюють (літери).
13.8. Стовпчик гнізда, яке представлене на малюнку 2, має темно коричневе (майже чорне)
забарвлення. Це є наслідком:
а) відбору осою спеціальних будівельних матеріалів – темної деревини;
б) на початку будівництва гнізда секрет слинних залоз молодих ос є майже чорного кольору;
в) стовпчик є більш щільним та постійно змощується осою виділеннями залози Ван дер Вехта;
г) це найстаріша частина гнізда, вона першою набуває такого кольору в кінці літа;
д) на стовпчику постійно відбуваються сутички між осами та мурашками, в результаті яких він є
просякненим гемолімфою комах.
На наступному рисунку схематично зображені комірки гнізда оси-поліста.

Позначення: я – комірка з яйцем; Л1-5 – комірка з личинками 1-5 віків; Ля – комірка з лялечкою.
13.9. Визначте яке твердження є вірним:
а) першими закладались комірки з яйцями, які розташовані на краю схеми;
б) першими є ті комірки, в яких знаходяться лялечки;
в) всі комірки побудовано до початку відкладання яєць;
г) першими закладались комірки з яйцями, які розташовані в центрі схеми;
д) першими є ті комірки, які на момент спостереження виявились порожніми.

В15. На рисунку зображено залежність сили скорочення скелетних м’язів від їхньої довжини.

Таксони:

12. Трахейнодишні (Tracheata);

1. Первинороті (Protostomia);

13. Хеліцерові (Chelicerata);

2. Вторинороті (Deuterostomia);

14. Хребетні (Vertebrata);

3. Сколопендра (Scolopendra);

15. Кліщі (Acari);

4. Хордові (Chordata);

16. Тарантул (Lycosa);

5. П’явки (Hirudinela);

17. Круглороті (Cyclostomata);

6. Членистоногі (Arthropoda);

18. Губоногі (Chilopoda);

7. Асцідії (Ascidiacea);

19. Війчасті черви (Turbellaria);

8. Павуки (Araneae);

20. Стьожкові черви (Cestoda);

9. Зяброногі (Branchiopoda);

21. Покритощелепні (Entognatha);

10. Подалірій (Iphiclides podalirius);

22. Комахи (Insecta);

11. Кільчасті черві (Annelida);

23. Лускокрилі (Lepidoptera).

Співвідношення між силою скорочення і довжиною саркомера. Довжина саркомера 2,2 мкм відповідає
нормальному (нерозтягненому і нескороченому) стану м’яза. А – сила скорочення (у відсотках від
скорочення максимальної сили). Б – взаєморозташування актинових і міозинових ниток за різної
довжини саркомера.
Проаналізуйте рисунок та дайте відповіді на питання.
15.1. Зменшення сили скорочення м’яза із зростанням його довжини до 3,6 мкм пов’язано з:
а) пасивними пружними властивостями м’яза;
б) зростанням ступеню перекриття актинових і міозинових волокон;
в) зменшенням ступеню перекриття актинових і міозинових волокон;
г) неефективним використанням енергії АТФ;
д) неможливістю від’єднання актинових філаментів від міозинових.
15.2. Вкажіть вірні висновки за аналізом даного рисунку:
а) для досягнення оптимальної сили скорочення м’яз має бути дещо розтягнутий;
б) для досягнення оптимальної сили скорочення м’яз має знаходитись у спокійному стані;
в) для досягнення оптимальної сили скорочення м’яз має знаходитись у вкороченому стані;
г) розтягнення м’яза, що перевищує довжину у стані спокою, приводить до зростання сили скорочення;
д) розтягнення м’яза, що перевищує довжину у стані спокою, приводить до зменшення сили
скорочення.
15.3. Така властивість м’яза притаманна:
а) лише скелетним м’язам;
б) скелетним і гладеньким м’язам;
в) скелетним і серцевому м’язам;
г) скелетним, гладеньким і серцевому м’язам;
д) усім м’язам, що утворюють справжній або ж функціональний синцитій.

В16. Відомо, що автономна нервова система поділяється на симпатичний та парасимпатичний

В17. На рисунку зображено деякі травні залози.

відділ, кожний з яких чинить свої регуляторні впливи на різні органи і системи.

Вкажіть, якими літерами позначено такі структури:
17.1. Печінка;
17.2. Залози шлунка;
17.3. Підшлункова залоза;
На основі особливостей анатомічної будови визначте, які частини рисунку зображають будову
симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи. Дайте відповіді на наступні
запитання.
16.1. Який відділ викликає розширення зіниці?
16.2. Який відділ викликає звуження бронхів?
16.3. Який відділ викликає зростання частоти і сили серцевих скорочень?
16.4. Який відділ посилює виділення глюкози в кров печінкою?
16.5. Який відділ викликає скорочення м’язів стінок сечового міхура?
16.6. Клітини мозкової речовини наднирників у процесі розвитку організму виникають з
післявузлових нейронів цього відділу автономної нервової системи. Якого?
16.7. Який з двох відділів майже не іннервує судини?

17.4. Залози тонкого кишечника;
17.5. Слинні залози;
Дайте відповіді на наступні запитання.
17.6. Яка з залоз секретує найбільшу кількість травних ферментів?
17.7. Функцією секрету якої з залоз є емульгування жирів?
17.8. Яка з залоз здійснює первинне перетравлення вуглеводів?
17.9. Яка з залоз має розвинену ендокринну частину?
17.10. Сік якої з залоз здійснює денатурацію та часткове розщеплення білків?

В18. На рисунку схематично представлені системи мембранного транспорту тваринної клітини.

конкурентними інгібіторами.
18.6. Що з наведеного нижче вірно описує систему транспорту, позначену на рисунку цифрою 4?
а) в залежності від структурного типу та клітинних потреб може забезпечувати перенесення
речовини як за, та і проти її електрохімічного градієнту;
б) проблеми енергозабезпечення може вирішуватися спряженням переносу двох розчинених
речовин: енергія електрохімічного градієнту першої речовини використовується для перенесення
другої;
в) конформаційні зміни «транспортеру» при перенесенні речовини завжди спричинюються самим
процесом її приєднання;
г)
включає підклас «транспортерів», відповідальних за створення і підтримання іонних градієнтів
через мембрану;
д) «транспортери» модифікують речовину, що транспортується, доставляючи її на інший бік
мембрани у активованому стані.

Проаналізуйте його та дайте відповіді на наступні запитання.

В19. Для отримання очищеної фракції гістидинкінази із соняшника дослідник використав методи

18.1. Якими цифрами позначені системи транспорту, які забезпечують перенесення речовин за
градієнтами їхньої концентрації?
а) лише 1,4;
б) лише 1,2,3;
в) лише 2,3;
г)
лише 1,3;
д) лише 2,4.
18.2. Полегшеною дифузією називають системи транспорту, позначені на рисунку цифрами:
а) 2,4;
б) 1,2,3;
в) лише 2,3;
г)
лише 1,3.
18.3. Транспорт речовин, позначений на рисунку цифрою 1, може забезпечувати надходження у
клітину молекул:
а) О2;
б) СО2;
в) стероїдних гормонів;
г)
сечовини;
д) амінокислот;
е) нуклеотидів.
18.4. Що з наведеного нижче вірно описує систему транспорту, позначену на рисунку цифрою 2?
а) «транспортери» формують у ліпідному бішарі заповнені водою селективні пори, і якщо ті
відкриті, то певні речовини вільно проходять через них, перетинаючи при цьому мембрану;
б) в залежності від тканинної та/або клітинної специфічності може працювати сумісно з джерелом
енергії;
в) має так званий «ворітний механізм», який дозволяє їй відкриватися на короткий проміжок часу, а
потім знову закриватися;
г)
конформаційні зміни «транспортеру» при перенесенні речовини завжди спричинюються самим
процесом приєднання останньої;
д) зв’язування розчиненої речовини «транспортерами» може бути специфічно заблоковане
конкурентними інгібіторами.
18.5. Що з наведеного нижче вірно описує систему транспорту, позначену на рисунку цифрою 3?
а) здійснює перенесення певної розчиненої специфічно зв'язаної з «транспортерами» речовини за
рахунок певних зворотних конформаційних змін своєї структури;
б) конформаційні зміни «транспортеру» при перенесенні речовини спричинюються самим процесом
приєднання останньої;
в) при транспорті унаслідок конформаційних змін «транспортеру» сайт зв’язування речовини, що
транспортується, навперемінно розташовується спочатку по один бік бішару, а потім по інший;
г)
«транспортери»модифікують речовину, що транспортується, доставляючи її на інший бік
мембрани у активованому стані;
д) зв’язування розчиненої речовини «транспортерами»може бути специфічно заблоковане

екстракції, висолювання та гель-фільтрації. На кожному етапі очищення він визначав ферментативну
активність отриманої фракції на аналізаторі. При цьому у кювету аналізатору вносили лише 50 мкл
дослідної фракції, а через високу чутливість приладу кожну пробу перед вимірюванням вчений
розбавляв у 100 разів. На екрані приладу з’являвся показник ферментативної активності проби у
нанокаталах (нкат). Вихідні дані і показники приладу експериментатор вносив у таблицю. Після
проведення всіх вимірювань досліднику треба розрахувати показники питомої активності ферменту та
ступінь очищення ферменту відносно грубого екстракту.
Допоможіть досліднику, виходячи з наявних даних, розрахувати необхідні показники і заповнити
порожні місця таблиці в бланку для відповідей.

В20. В природі існують численні трофічні зв'язки між різними організмами. Трофічними
зв'язками називають взаємодію двох груп організмів, коли одна з них є їжею для іншої.
Розгляньте наступні схеми трофічних зв'язків між різними організмами.
А

тонконіг дібровний

Б

пріле листя

В

осока

Г

заєць русак

вовк сірий
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зяброногі
ракоподібні

Зазначте, які з наведених схем:
20.1. можливі у природі;
20.2. можливі на території України.
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