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ТЕСТ “А” (правильним може бути тільки один варіант відповіді!) 
 

1. У 1771 році британський дослідник Джозеф 

Прістлі поставив експеримент, під час 

якого утримував мишу разом із гілочкою 

м’яти під скляним ковпаком. Початком 

дослідження якого фізіологічного процесу у 

рослин став цей експеримент? 

 а) дихання рослин; 

 б) фотодихання; 

 в) асиміляція; 

 г) фотосинтез.  

2. Злиття спермію з центральною клітиною є 

частиною процесу: 

 а) подвійного запліднення;  

 б) гаметогенезу; 

 в) спорогенезу; 

 г) запилення. 

3. Яка частина кореня відповідальна за 

формування геотропізму? 

 а) кореневий чохлик;  

 б) зона поділу; 

 в) зона росту; 

 г) зона кореневих волосків. 

4. Дві однакові рослини одного виду 

вирощувалися за різних умов освітлення. 

Рослина І росла за умов оптимального 

освітлення. Рослина ІІ отримувала 

освітлення лише на рівні 10% від 

оптимального. Обидві рослини зростали на 

однаковому ґрунті, отримували однакову 

кількість води та необхідних мінеральних 

елементів. По завершенні експерименту 

листя кожної рослини уважно обстежували, 

вимірюючи показники інтенсивності 

фотосинтезу та дихання. На основі 

описаного експерименту можна 

стверджувати, що: 

 а) інтенсивність фотосинтезу рослини ІІ 

дорівнює її інтенсивності дихання;  

 б) рослина ІІ частково змінить тип 

живлення на гетеротрофний; 

 в) інтенсивність фотосинтезу рослини І 

буде меншою за інтенсивність дихання 

рослини ІІ; 

 г) висока інтенсивність освітлення зменшує 

клітинне дихання рослини І. 

5. На рисунку показано декілька клітин листя 

умовної рослини. Стрілками (1-8) відмічено 

частини клітин та шляхи, по яких може 

пересуватися рослиною вода. Яке з 

тверджень є правильним поясненням 

позначок на рисунку? 

 а) 1 – апопласт, 2 – апопластний шлях, 3 – 

плазмодесма, 4 – симпласт, 5- 

симпластний шлях, 6 – плазматична 

мембрана, 7 – тонопласт, 8 – вакуоль;  

 б) 1 – симпласт, 2 – симпластний шлях, 3 – 

плазмодесма, 4 – апопласт, 5- 

апопластний шлях, 6 – плазматична 

мембрана, 7 – тонопласт, 8 – вакуоль; 

 в) 1 – апопласт, 2 – апопластний шлях, 3 – 

плазмодесма, 4 – симпласт, 5- 

симпластний шлях, 6 – тонопласт, 7 – 

плазматична мембрана, 8 – вакуоль; 

 г) 1 – симпласт, 2 – симпластний шлях, 3 – 

плазмодесма, 4 – апопласт, 5- 

апопластний шлях, 6 – тонопласт, 7 – 

плазматична мембрана, 8 – вакуоль. 

6. Насіння Сосни звичайної складається з: 

 а) ендосперму, насінної шкірки, зародка; 

 б) ендосперму, зародка; 

 в) інтегументу, ендосперму, зародка; 

 г) нуцелусу, ендосперму, зародка. 

7. До однієї родини належать: 

 а) арахіс і абрикос; 

 б) вишня і волошка; 

 в) тонконіг і тимофіївка; 

 г) хрін і хризантема. 

8. Чим є частина рослини, зображеної на 

рисунку, яку людина вживає у їжу? 

 

 а) вегетативна брунька; 

 б) квітконосний пагін;  

 в) кореневище; 

 г) дорослі листки. 

9. Характерною особливістю більшості 

черевоногих молюсків є:  

 а) черепашка, закручена спірально; 

 б) характер живлення – фільтратори; 

 в) протонефридіальні органи виділення;  

 г) поділ тіла на відділи: тулуб, нога, хвіст. 

10. Які клітини Губок за своєю будовою є 

подібними до клітин Комірцевих 

джгутикових? 

 а) пінакоцити; 

 б) археоцити; 

 в) хоаноцити;  

 г) пороцити.  

11. Як називається складка шкіри, що лежить 

під черепашкою й огортає тулуб у 

двостулкових молюсків? 

 а) епітелій; 

 б) мантія;  

 в) мацальця; 

 г) сифон. 



12. Відомо, що сила клешні крупного лобстера 

достатня для того щоб зламати палець 

людині, однак у тих екземплярів, що 

продаються у супермаркетах, клешні 

зв’язані тоненькою стрічкою, яка не 

дозволяє лобстеру розкрити клешню. Це 

можна пояснити тим, що: 

 а) лобстери, що продаються у 

супермаркетах настільки виснажені, що 

не можуть розірвати навіть тоненьку 

стрічку; 

 б) тоненька стрічка, насправді, зроблена з 

надміцного матеріалу, тому її не під силу 

розірвати навіть потужним клешням 

лобстера; 

 в) у клешні лобстера набагато більш 

розвинені м’язи згиначі, натомість 

розгиначі настільки слабкі, що не можуть 

розірвати стрічку; 

 г) у клешні лобстера достатньо розвинені 

м’язи розгиначі, однак недостатньо 

розвинена нервова система і лобстер не 

може «додуматися», що клешню, 

перемотану стрічкою, необхідно 

розводити із зусиллям. 

13. Міцний зовнішній покрив, до якого 

кріпляться м'язи, - це особливість 

представників типу: 

 а) Плоскі черви; 

 б) Членистоногі;  

 в) Кишковопорожнинні; 

 г) Хордові. 

14. Вольфові канали самців анамній є 

одночасно і сім'япроводами і 

сечопроводами. У самок же вони не можуть 

бути яйцепроводами, тому що: 

 а) кінці вольфових каналів віддалені від 

яєчників; 

 б) жіночі гамети затримуються в каналах 

довше ніж чоловічі;  

 в) вольфові канали мають занадто 

маленький просвіт; 

 г) вольфові канали не мають власної 

мускулатури. 

15. Грудна клітка, сформована ребрами і 

грудниною, є у: 

 а) латимерії; 

 б) ропухи; 

 в) тритона; 

 г) крокодила.  

16. Верхні дуги хребців риб захищають від 

механічних пошкоджень: 

 а) спинний мозок;  

 б) головний мозок; 

 в) хвостову артерію; 

 г) хвостову вену. 

17. Яйцями, структура яких зображена на 

рисунку 

 

розмножуються: 

 а) скати; 

 б) жаби; 

 в) дельфіни; 

 г) черепахи.  

18. Тварина, чиї зуби зображені на рисунку 

 

належить до: 

 а) кісткових риб; 

 б) рептилій; 

 в) птахів; 

 г) ссавців.  

19. Реакція слідування у виводкових птахів це 

приклад: 

 а) кінезу; 

 б) таксису; 

 в) імпринтингу; 

 г) хомінгу. 

20. Прикладом якої поведінки є грумінг? 

 а) територіальної; 

 б) дослідницької; 

 в) харчоздобувної; 

 г) гігієнічної. 

21. У пацієнта алергічна реакція. Активність 

яких клітин крові необхідно знизити для 

нормалізації стану? 

 а) нейтрофілів; 

 б) еозинофілів; 

 в) базофілів;  

 г) моноцитів. 

22. Хлоридна (соляна) кислота секретується 

такими залозистими клітинами шлунку, 

як: 

 а) головні; 

 б) обкладові;  

 в) додаткові; 

 г) ендокринні. 

23. Кількість кісток передплесна дорівнює: 

 а) 6; 

 б) 7; 

 в) 8;  

 г) 9. 

24. Де знаходиться тристулковий клапан 

серця? 

 а) між правим передсердям та шлуночком;  

 б) між лівим передсердям та шлуночком; 

 в) між правим шлуночком та легеневим 

стовбуром; 

 г) між лівим шлуночком та аортою. 

25. У жінок невелика кількість тестостерону 

секретується у: 

 а) яєчниках; 

 б) сім'яниках;  

 в) корковій речовині наднирників;  

 г) мозковій речовині наднирників. 

26. Мотонейрони, які іннервують дихальні 

м'язи людини, розташовані у: 

 а) спинному мозку;  

 б) довгастому мозку; 

 в) мозочку; 

 г) корі великих півкуль. 

27. Стрімка деполяризація нейрона на початку 

розвитку потенціалу дії є наслідком: 

 а) відкриття потенціал-залежних калієвих 

каналів; 

 б) інактивації потенціал-залежних калієвих 

каналів; 

 в) відкриття потенціал-залежних натрієвих 

каналів;  

 г) інактивації потенціал-залежних 

натрієвих каналів. 



28. Якщо гумовим молоточком вдарити по 

сухожилку під наколінком лівої ноги, вона 

смикнеться. Які зміни відбуваються при 

цьому із м'язами колінного суглоба? 

 а) згиначі й розгиначі активуються; 

 б) згиначі й розгиначі загальмуються; 

 в) згиначі активуються, а розгиначі 

загальмуються; 

 г) згиначі загальмуються, а розгиначі 

активуються.  

29. Фоторецептори містяться у такій частині 

ока: 

 а) сліпа пляма; 

 б) жовта пляма;  

 в) склисте тіло; 

 г) війчасте тіло. 

30. Формування програми поведінки приматів 

є функцією: 

 а) лобової кори;  

 б) потиличної кори; 

 в) тім'яної кори; 

 г) скроневої кори. 

31. Яка з наведених сполук є амінокислотою, 

що переважно входить до складу білків і 

містить первинну аміногрупу? 

 а) гліцин;   

 б) оксипролін; 

 в) орнітин; 

 г) пролін. 

32. За допомогою яких структур рухаються 

спірохети? 

 а) джгутик;      

 б) пілі; 

 в) аксіальна нитка;  

 г) фімбрії. 

33. Наведений нижче рисунок  

 

ілюструє процес:  

 а) мітозу тваринної клітини; 

 б) мітозу рослинної клітини; 

 в) амітозу гепатоцитів;  

 г) мейозу в овогенезі.  

34. Зображена на рисунку 

 

тканина є: 

 а) епітеліальною;  

 б) нервовою;  

 в) кістковою;  

 г) хрящовою. 

35. Жовті та червоні пігменти накопичуються 

у: 

 а) хлоропластах;  

 б) хромопластах;  

 в) лейкопластах;  

 г) комплексі Гольджі. 

36. Якщо в еукаріотичній клітині з'являється 

дволанцюгова молекула РНК, вона 

(молекула) як правило зазнає швидкої 

деградації. Потенційна небезпека 

дволанцюгових РНК полягає у тому, що 

вони: 

 а) мають ферментативну активність, яка 

руйнує ядерні білки; 

 б) можуть вбудуватися в мітохондріальну 

мембрану, припиняючи синтез АТФ; 

 в) можуть зв'язуватися з мікротрубочками 

цитоскелету, блокуючи поділ клітини; 

 г) можуть належати вірусам або 

утворюватися у життєвому циклі 

вірусів.  

37. Понад 40 ферментів, виявлених у лізосомах, 

належать до групи кислих гідролаз, 

найактивніших при рН 5,0. Такий рівень 

рН встановлюється в «робочих» лізосомах 

за участю локалізованих у їхніх мембранах: 

 а) транспортерів, які шляхом полегшеної 

дифузії переносять з люмену лізосом у 

цитозоль лужні й нейтральні сполуки; 

 б) насосів, які відкачують з люмену лізосом 

протони;  

 в) насосів, які накачують у люмен лізосом 

протони;  

 г) транспортерів, які шляхом полегшеної 

дифузії переносять у люмен лізосом 

кислоти. 

38. Які з перелічених нижче органел тваринної 

клітини здатні виконувати функцію 

детоксикації: 

 а) гладенька ендоплазматична сітка; 

 б) гранулярна ендоплазматична сітка; 

 в) апарат Гольджі;  

 г) рибосоми.  

39. У тваринній клітині обмін речовинами між 

ядром і цитозолем відбувається постійно 

через пори ядерної оболонки. Які з 

перерахованих типів транспорту залучені 

до такого обміну: 

 а) полегшена дифузія за участю білків-

переносників; 

 б) полегшена дифузія за участю іонних 

каналів;  

 в) проста дифузія речовин;  

 г) везикулярний транспорт. 

40. Яке співвідношення фенотипів можна 

очікувати при аналізуючому схрещуванні 

особини-гетерозиготи за однією парою 

алелів за умови повного домінування: 

 а) 3 : 1; 

 б) 1 : 2 : 1; 

 в) 1 : 1; 

 г) 1 : 1 : 1 : 1. 

41. Відсутність малих корінних зубів – 

аутосомна домінантна ознака. У матері-

гомозиготи корінні зуби відсутні. У кого із 

дітей буде виявлятись така патологія? 

 а) тільки у синів; 

 б) тільки у дочок; 

 в) у половині синів; 

 г) у всіх дітей. 

42. У людини алель полідактилії домінує над 

алелем п`ятипалості, а алель 

короткозорості – над алелем нормального 

зору. Генотип здорової людини: 

 а) ААВВ; 

 б) ааВВ; 

 в) ААbb; 

 г) аabb. 



43. Самок дрозофіл, гетерозиготних за двома 

генами А і В схрещували з самцями, 

гемізиготними по цим генам (ген 

знаходиться в Х-хромосомі). Домінантні 

алелі генів А та В визначають ознаку 

дикого типу, їхні рецесивні алелі – 

мутантний фенотип. У потомстві від таких 

схрещувань з 100 000 самців лише 2 були 

дикого типу. Яка відстань між генами А та 

В на генетичній карті? 

 а) 0,02 сМ; 

 б) 0,002 сМ; 

 в) 0,04 сМ;  

 г) 0,004 сМ.  

44. Вперше трахея з'являється у представників 

класу: 

 а) Дводишні риби; 

 б) Кистепері риби; 

 в) Земноводні; 

 г) Плазуни.  

45. Походження живих істот від різних 

предкових груп називається: 

 а) поліфілія; 

 б) парафілія;  

 в) монофілія 

 г) порфірія. 

46. У яку еволюційну філу об'єднуються 

Плоскі черви, Членистоногі та Молюски? 

 а) Безхребетних; 

 б) Диплобластів; 

 в) Первинноротих;  

 г) Гастреїв. 

47. Вкажіть, якій екологічній групі тварин 

зазвичай властивий стереоскопічний зір: 

 а) хижаки; 

 б) травоїдні; 

 в) паразити; 

 г) фільтратори. 

48. До якої групи належать організми, що 

оселяються на різних субстратах у товщі 

води? 

 а) нейстон; 

 б) перифітон; 

 в) планктон; 

 г) бентос. 

49. Кращими індикаторами (показниками) 

стану середовища є види, які:    

 а) вимагають суворо визначених умов 

існування;  

 б) існують у широкому діапазоні умов 

середовища проживання; 

 в) пристосовуються до впливу 

антропогенних факторів;  

 г) виявляють пластичність до дії факторів 

середовища; 

50. Вкажіть природну зону Землі з найбільшою 

щільністю життя: 

 а) тундра; 

 б) тайга; 

 в) степ; 

 г) тропічний ліс.  
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ТЕСТ “Б” (правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді) 

 

1. Вкажіть терміни, що стосуються 

зображення: 

 

 а) грибкове захворювання; 

 б) квітка; 

 в) плід; 

 г) соруси;  

 д) спори.  

2. Для голонасінних характерно: 

 а) розмножуються спорами; 

 б) переважно деревні рослини;  

 в) оплодень не формується;  

 г) розмножуються насінням;  

 д) насінини захищені сухими плодами. 

3. Вкажіть правильні твердження щодо типів 

зав’язі за номерами: 

 

 а) лише 3 – нижня зав’язь;  

 б) 3 і 4 – нижня зав’язь; 

 в) лише 1 – верхня зав’язь;  

 г) 1 і 2 – верхня зав’язь;  

 д) 2 – напівнижня зав’язь. 

4. Калій відіграє важливе значення у 

відкритті та закритті продихів. У чому 

саме полягає його роль у цьому процесі? 

 а) змінює осмотичний потенціал 

замикаючих клітин;  

 б) змінює проникність плазмолеми 

замикаючих клітин для води; 

 в) регулює синтез рослинного гормону 

(абсцизової кислоти), потрібного для 

перетворення цукрів на крохмаль у 

замикаючих клітинах; 

 г) регулює утворення та розщеплення 

крохмалю та органічних кислот у 

замикаючих клітинах; 

 д) знижує інтенсивність фотосинтезу у 

замикаючих клітинах, що призводить до 

їхнього відкривання. 



5. У двох дерев із діаметром стовбура 15 та 50 

см товщина кори однакова. Причиною 

цього може бути: 

І. вторинної флоеми утворюється набагато 

менше, ніж вторинної ксилеми; 

ІІ. вторинної флоеми утворюється 

набагато більше, ніж вторинної ксилеми; 

ІІІ. відмерлі клітини флоеми стискаються; 

ІV. лущиться зовнішня кора. 

Правильними є твердження: 

 а) І, ІІІ та ІV;  

 б) І, ІІ, ІІІ та ІV; 

 в) лише І та ІІІ; 

 г) лише І та ІV; 

 д) лише ІІІ та ІV. 

6. Які з процесів можуть відбуватись у 

зелених рослинах за усіх умов, схематично 

показаних на малюнку? 

 

 а) дихання;  

 б) поглинання води; 

 в) транспірація; 

 г) гутація; 

 д) збільшення нетто-фотосинтезу. 

7. Провідною тканиною є: 

 а) аеренхіма; 

 б) камбій; 

 в) корок; 

 г) ксилема; 

 д) флоема. 

8. Визначте, якій тварині властиві ознаки: 

мешкає на суходолі, має фасеткові очі, 

кінцівки почленовані, кутикула 

позбавлена зовнішнього 

водонепроникного шару: 

 а) каракурт; 

 б) мокриця-броненосець звичайна; 

 в) річковий рак вузькопалий; 

 г) західний травневий хрущ; 

 д) багатоніжка мухоловка звичайна. 

9. Зазначте паразитів, які мають двох 

проміжних хазяїв, доросла особина 

локалізується у травній системі 

остаточного хазяїна, життєвий цикл 

пов’язаний з водою: 

 а) котячий сисун; 

 б) печінковий сисун; 

 в) ланцетоподібний сисун; 

 г) стьожак широкий; 

 д) ремінець звичайний. 

10. Які ознаки відрізняють коралові поліпи від 

інших кишковопорожнинних: 

 а) наявність мінерального скелета; 

 б) колоніальність; 

 в) наявність поодиноких форм; 

 г) елементи двобічної симетрії; 

 д) наявність септ. 

11. Які ознаки властиві переважній більшості 

нематод? 

 а) членисте тіло; 

 б) первинна порожнина тіла; 

 в) сталість набору клітин; 

 г) вторинна порожнина тіла; 

 д) наявність кутикули. 

12. Які з перелічених комах розвиваються з 

повним перетворенням: 

 а) хрущ мармуровий; 

 б) муха хатня; 

 в) бджола медоносна; 

 г) метелик адмірал; 

 д) мурашиний лев. 

13. Серед сучасних хребетних тварин 

найбільший розвиток епіфізу відмічено у 

птахів і копитних, а найменший у слонів і 

китоподібних. Це пояснюється тим, що: 

 а) міграції відіграють важливу роль у 

житті копитних і птахів;  

 б) міграції не відіграють ніякої ролі в 

житті слонів та китоподібних; 

 в) птахи і копитні є еволюційно древньою 

групою, а кити і слони – молодою; 

 г) редукція епіфізу є обов'язковою 

передумовою гігантизму, шляхом 

зменшення синтезу соматотропіну; 

 д) в слонів та китоподібних занадто 

великий кінцевий мозок і товсті кістки 

черепа, внаслідок чого епіфіз не 

спроможний отримувати інформації про 

зміну освітлення.  

14. Всі ящірки, на відміну від змій, мають: 

 а) третє повіко;  

 б) середнє вухо;  

 в) язик без роздвоєння; 

 г) кінцівки; 

 д) хвіст. 

15. Хоани (внутрішні ніздрі) потрібні для того, 

щоб: 

 а) забезпечувати сприйняття запахів у 

наземному середовищі; 

 б) виводити надлишок повітря при 

зростанні тиску в ротовій порожнині; 

 в) створювати резерв повітря при 

зануренні; 

 г) порції повітря можна було вдихати і 

видихати не відкриваючи ротового 

отвору;  

 д) краще відчувати смак їжі.  

16. У птахів відношення довжини задніх 

кінцівок до довжини тіла суттєво більше 

ніж у багатьох інших наземних тварин. Це 

надає їм наступні переваги: 

 а) в польоті довгі ноги сприяють 

переміщенню центру ваги до центру 

тулубу;  

 б) довгі ноги амортизують удари від 

стрибків;  

 в) довгі ноги сприяють відштовхуванню 

від поверхні коли птах злітає;  

 г) довші ноги дозволяють птахам спати на 

гілці і не падати; 

 д) подовження кінцівок зменшує 

навантаження на них ваги тулуба. 

17. Живуть у воді, але розмножуються на 

суходолі: 

 а) двостулкові молюски; 

 б) водяні скорпіони; 

 в) морські черепахи; 

 г) пінгвіни; 

 д) ластоногі. 

18. Луска може бути наявна у сучасних: 

 а) хрящових риб; 

 б) земноводних; 

 в) рептилій; 

 г) птахів; 

 д) ссавців. 

19. Оберіть пари представників, які належать 

до одного ряду: 

 а) куниця лісова і лисиця;  

 б) кріт і лемур; 

 в) шимпанзе і горила;  

 г) білка звичайна і заєць-русак;  

 д) качкодзьоб і єхидна.  



20. На рисунку зображено головний мозок 

комахоїдної тварини. 

 

Яку функцію виконує структура, 

позначена хрестиком? 

 а) координація рухів; 

 б) аналіз зорових подразників; 

 в) аналіз тактильних подразників; 

 г) аналіз нюхових подразників;  

 д) прогнозування поведінки. 

21. Зображена на рисунку тварина 

 

належить до того ж ряду, що і: 

 а) коала; 

 б) їжак європейський; 

 в) хохуля; 

 г) кенгуру; 

 д) качкодзьоб.  

22. Прикладами ритуалізації агресивної 

поведінки є: 

 а) поєдинки благородних оленів; 

 б) поєдинки самців звичайної гадюки; 

 в) демонстрація спинних плавців у 

окунеподібних риб; 

 г) перевертання на спину у собак та вовків 

«на знак покори»; 

 д) токування тетеруків.  

23. Проведено обстеження спортсменів після 

бігу. Які можливі зміни в загальному 

аналізі крові могли бути виявлені? 

 а) зменшення кількості еритроцитів; 

 б) збільшення кількості еритроцитів;  

 в) зменшення кількості лейкоцитів; 

 г) збільшення кількості лейкоцитів;  

 д) зменшення кількості тромбоцитів. 

24. У тварини безбарвний кал із значним 

вмістом у ньому жирових крапель. Які 

порушення травної системи призвели до 

такого стану? 

 а) недостатність функції підшлункової 

залози; 

 б) недостатність шлункового соку; 

 в) порушення утворення захисного шару 

слизу в кишечнику; 

 г) непотрапляння жовчі у кишечник;  

 д) порушення моторики тонкого 

кишечнику. 

25. Видатний дослідник Клод Бернар при 

перерізуванні у кроля симпатичного 

нерва, що відходить від шийного 

симпатичного стовбура, спостерігав 

гіперемію (почервоніння) вуха тварини. 

Яке пояснення результатів цього досліду? 

 а) у відсутності симпатичної іннервації 

парасимпатичні нерви розширюють 

судини;  

 б) симпатичні нерви в нормі чинять 

судинорозширювальний ефект лише у 

відповідь на зовнішні стимули;  

 в) симпатичні нерви в нормі чинять 

судинорозширювальний ефект лише у 

відповідь на зовнішні стимули; 

 

 

 г) симпатичні нерви в нормі чинять 

постійний судинорозширювальний 

ефект; 

 д) симпатичні нерви в нормі чинять 

постійний судинозвужувальний ефект.  

26. Оберіть твердження, які вірно 

характеризують будову і роботу ока 

людини: 

 а) колбочки розташовані у сліпій плямі, а 

палички - у жовтій плямі сітківки; 

 б) кількість паличок набагато більше, ніж 

кількість колбочок;  

 в) світло проходить спочатку через шар 

нервових клітин, а потім через шар 

рецепторів;  

 г) акомодація ока забезпечується склистим 

тілом; 

 д) на сітківці формується перевернуте у 

вертикальному напрямку зображення 

довкілля.  

27. Ністагм є рефлекторною реакцією 

повертання очей у напрямку, 

протилежному напрямку обертання 

голови. На якому рівні центральної 

нервової системи замикається цей 

рефлекс? 

 а) спинний мозок; 

 б) мозочок; 

 в) стовбур головного мозку;  

 г) таламус; 

 д) потилична частка кори великих півкуль. 

28. 

 

Структура, зображена на рисунку:  

 а) наявна в прокаріотичних та 

еукаріотичних клітинах;  

 б) є «енергетичною станцією» 

еукаріотичних клітин;  

 в) залучена до післятрансляційної 

модифікації білків плазмолеми 

еукаріотів;  

 г) забезпечує формування лізосом 

еукаріотів;  

 д) приймає участь у синтезі секреторних 

білків в еукаріотичних клітинах. 

29. 

Зображений на рисунку процес:  

 а) ілюструє поглинання макромолекул 

позаклітинного матриксу;  

 б) забезпечує вивільнення гідрофобних 

гормонів секреторною клітиною;  

 в) ілюструє поглинання глюкози 

клітинами печінки;  

 г) може бути ланкою у міжклітинному 

сигналінгу;  

 д) може бути ланкою в процесі синтезу 

антитіл.  



30. Цитоскелет еукаріотичної клітини бере 

участь у: 

 а) формуванні міжклітинних контактів;  

 б) сполученні плазмолеми з 

макромолекулами позаклітинного 

матриксу;  

 в) мітотичному поділі;  

 г) міграції клітин;  

 д) процесах екзоцитозу.  

31. В органелі, зображеній на рисунку, за 

фізіологічної норми можуть відбуватися 

такі процеси як: 

 

 а) транскрипція;  

 б) трансляція;  

 в) синтез АТФ;  

 г) депонування глікогену;  

 д) ампліфікація ядерець.  

32. Яких хімічних модифікацій можуть 

зазнавати молекули і білків, і нуклеїнових 

кислот in vivo? 

 а) ацетилювання; 

 б) гідроксилювання;  

 в) глікозилювання; 

 г) метилювання;  

 д) убіквітинування. 

33. Оберіть характеристики процесу 

реплікації: 

 а) відбувається за напівконсервативним 

механізмом; 

 

 

 б) ланцюг, синтезований de novo, 

добудовується за принципом 

комплементарності; 

 в) зростання новосинтезованого ланцюга 

ДНК відбувається в напрямку від 3’- до 

5’-кінця; 

 г) реплікація ДНК починається з невеликої 

ділянки (origin); 

 д) реплікативний міхур є результатом 

розходження двох ланцюгів ДНК. 

34. Полімерами є: 

 а) АТФ; 

 б) ДНК; 

 в) мРНК; 

 г) тРНК; 

 д) інсулін. 

35. Енергія яких явищ у молекулі хлорофілу 

не використовується для утворення 

продуктів фотосинтезу: 

 а) флуоресценції;  

 б) фосфоресценції;  

 в) виділення тепла;  

 г) віддавання електрону; 

 д) передавання кванта світла на іншу 

молекулу пігменту.  

36. Нещодавно дослідниками з Цюріхської 

вищої політехнічної школи (ETH) було 

відкрито новий білок, який істотно 

збільшує кількість синтезованого 

рослиною крохмалю. Оберіть з 

переліченого твердження, що вірно описує 

механізм роботи цього білка: 

 а) прискорює гідроліз глікозидних зв'язків; 

 б) гальмує 

рибулозобісфосфаткарбоксилазу 

хлоропластів; 

 

 в) транспортує фермент, що синтезує 

крохмаль, до крохмальних зерен;  

 г) блокує АТФ-синтетазу хлоропластів; 

 д) зменшує енергію фотонів, які 

поглинаються хлорофілом. 

37. За умови повного домінування 

одноманітність гібридів першого 

покоління спостерігатиметься при 

схрещуванні: 

 а) FFDDCC × ffddcc; 

 б) аа × аа; 

 в) ААbbCCdd × aaBBccDD; 

 г) ААВВ × ааbb; 

 д) АаВв × ааbb. 

38. Яке розщеплення за фенотипом можна 

очікувати від схрещування ААВВ × ааbb у 

нащадків другого покоління, якщо 

чоловічі гамети АВ нежиттєздатні? 

 а) 9 : 3 : 3 : 1; 

 б) 6 : 3 : 3 : 1; 

 в) 5 : 3 : 3 : 1; 

 г) 3 : 3 : 3 : 1; 

 д) 1 : 1 : 1 : 1. 

39. При схрещуванні дрозофіл – мутантів з 

яскраво-червоними очима st st (scarlet) і pr 

pr (purple) у нащадків в F1 очі були темно-

червоного кольору (дикий тип). У F2 

спостерігалось розщеплення: 9 з темно-

червоними і 7 з яскраво-червоними очами. 

Якою взаємодією генів можна пояснити 

результат схрещування?  

 а) комплементарністю;  

 б) простим домінантним епістазом; 

 в) простим рецесивним епістазом; 

 г) подвійним рецесивним епістазом;  

 д) полімерією. 

40. До основних реакцій процесингу білку – 

посттрансляційної модифікації, яка 

призводить до утворення структурно- та 

функціонально зрілого білка, відносять: 

 а) видалення N-кінцевого метіоніну або 

декількох амінокислотних залишків;  

 б) утворення дисульфідних містків;  

 в) частковий протеоліз – видалення 

частини поліпептидного ланцюга;  

 г) приєднання хімічної групи до 

амінокислотних залишків поліпептиду;  

 д) приєднання простетичної групи.   

41. При яких типах взаємодій алельних генів 

спостерігається збіг розщеплення за 

генотипом та за фенотипом? 

 а) комплементарність; 

 б) множинний алелізм 

 в) кодомінування;  

 г) повне домінування; 

 д) неповне домінування.  

42. Основними джерелами комбінативної 

мінливості є: 

 а) випадкова комбінація нуклеотидів при 

синтезі ДНК; 

 б) помилки реплікації ДНК; 

 в) обмін гомологічними ділянками 

гомологічних хромосом;  

 г) некоректне приєднання хромосом до 

веретена поділу; 

 д) випадковий розподіл хромосом у 

мейозі.  

43. Під час події, відомої в історії Землі, як 

“Кембрійський вибух” в 

палеонтологічному літописі відома поява 

таких тварин, як: 

 а) Тип Круглі черви; 

 б) Тип Моховатки; 



 в) Тип Членистоногі; 

 г) Тип Молюски; 

 д) хребетні.  

44. Оберіть найбільш імовірні напрямки 

еволюційних змін у квіткових рослин: 

 а) листопадні рослини → вічнозелені 

рослини; 

 б) колове розташування провідних пучків 

→ розсіяне розташування провідних 

пучків;  

 в) актиноморфні квітки → зигоморфні 

квітки;  

 г) проста оцвітина → подвійна оцвітина; 

 д) апокарпні плоди → ценокарпні плоди.  

45. В пустелях та напівпустелях зазвичай 

наявні травоїдні тварини великих та 

середніх розмірів, але хижаки представлені 

видами невеликих розмірів. Це пов'язано з 

тим, що: 

 а) щільність популяцій консументів 1 

порядку, в таких біотопах менше, ніж у 

більш вологих;  

 б) не захищені копитами пальці хижаків 

погано пристосовані до пересування в 

таких біотопах; 

 в) розщеплення білків, на відміну від 

розщеплення вуглеводів, потребує 

значних витрат води;  

 г) у тварин великих розмірів інтенсивність 

випаровування на одиницю площі тіла 

більша, ніж в тварин менших розмірів; 

 д) у тварин великих розмірів інтенсивність 

випаровування на одиницю площі тіла 

менша, ніж в тварин менших розмірів. 

46. При розкопках в стародавньому поселенні 

на о.Березань (гирло Дніпра, 

Миколаївська обл.) в шарах, датованих 6 

ст. до н.е. рештки оленя становили 20% від 

загальної кількості диких ссавців, лося – 

10%, кабана 10%. В шарах, датованих 5 

ст.н.е. рештки оленя становили 8%, лося 

4%, кабана 22%. Це вказує на те що з 6 ст. 

до не. по 5 ст. н.е. в гирлі Дніпра: 

 а) зменшилась площа сфагнових боліт; 

 б) зменшилась площа лісів;  

 в) зросла площа заростей очерету;  

 г) зросла чисельність хижаків; 

 д) зросла кількість росомах. 

47. Екологічна ніша виду визначається: 

 а) переважно просторовим 

місцезнаходженням; 

 б) топічними і трофічними 

взаємозв’язками;  

 в) переважно його екологічною 

валентністю; 

 г) комплексом його зв’язків з іншими 

видами;  

 д) взаємодією з абіотичними факторами 

навколишнього середовища.  

48. Сукцесія як процес саморозвитку 

призводить до формування біогеоценозу з: 

 а) незначним видовим різноманіттям; 

 б) перевагою стенотопних видів;  

 в) низькою чистою первинною 

продукцією;  

 г) погано розвиненою трофічною сіткою; 

 д) високим ступенем саморегуляції та 

стійкості.  

49. В екосистемах коралових рифів широко 

розповсюджена взаємовигідна взаємодія 

між рибами-чистильниками та рибами-

хижаками. У 1961-му році, в ході 

експерименту, на одному із коралових 

рифів Багамських островів, було 

цілковито вилучено риб-чистильників. 

Через 2 тижні вчені виявили різке 

скорочення чисельності популяцій риб-

хижаків. Яким чинником зумовлено це 

явище? 

 а) спрощенням структури екосистеми; 

 б) зникненням жертви для риб-хижаків; 

 в) збільшенням приросту коралів; 

 г) розповсюдженням паразитів; 

 д) заселенням нових риб. 

50. Нову Зеландію, часом, називають "Землею 

птахів", де орнітофауна набула дуже 

високого рівня ендемізму, особливо за 

рахунок нездатних до польоту птахів. Чим 

пояснюється така особливість фауни 

новозеландських островів? 

 а) значним різноманіттям їжі; 

 б) відсутністю наземних ссавців; 

 в) тривалою ізоляцією від решти суходолу; 

 г) відсутністю плазунів; 

 д) гірським ландшафтом островів. 

 

 

 

 

 


