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 відповідь на запитання.

Теоретичний тур :: тест В
9 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.

1
2

3

4

5
6

7

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. Суцвіття – це система видозмінених пагонів, що несуть квіти. Проаналізувавши малюнки,
дайте відповідь на наступні запитання.
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На яких рисунках зображено представників наступних родин:
4.1. Тонконогові (Злакові);
4.2. Фіалкові;
4.3. Айстрові;
4.4 Лататтєві.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.1-3.6. Встановіть відповідність між схемами суцвіть та представниками, для яких вони

Встановіть відповідність між зображеними рослинами та особливостями їхньої анатомічної
будови:

характерні.
3.7. Вкажіть прості суцвіття.

В4.Розгляньте зображені рослини:

4.5

4.6

4.7

4.8

Встановіть відповідність між зображеними рослинами та способами розповсюдження їхніх плодів
і насіння:
4.9. автохорія (самою рослиною);
4.10. гідрохорія (водою);
4.11. екзозоохорія (на покривах тварин);
4.12 мірмекохорія (мурашками).

А

Б

В5. Розгляньте малюнки анатомічних препаратів поперечних зрізів вегетативних органів

кожного

з

малюнків:

вегетативний

орган

(Пагін / Корінь),

тип

анатомічної

А

Інтенсивність фотосинтезу
(умовні одиниці)

квіткових рослин під номерами 1-6. Заповніть таблицю у бланку для відповідей, зазначивши для
будови

(Первинний / Вторинний), систематичну групу (Однодольні / Дводольні) до яких вони належать
(впишіть у таблицю літери, на які починаються потрібні слова).
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Інтенсивність освітлення (% від максимального)

Проаналізуйте графік і визначте, вірне чи не вірне кожне з наступних тверджень, поставивши
позначки у бланку для відповідей.
А. При зростанні інтенсивності освітлення від мінімуму до максимуму інтенсивність фотосинтезу
зростає у всіх трьох груп рослин.
Б. У рослин групи Б в діапазоні освітлення вище 50% інтенсивність фотосинтезу практично не
змінюється.
В. Інтенсивність фотосинтезу є найвищою у рослин групи А.
Г. До існування в умовах найбільшої інтенсивності освітлення пристосовані рослини групи А.
Д. До існування в умовах найбільшої інтенсивності освітлення пристосовані рослини групи В.
Е. З наведених трьох груп рослин тінелюбними є рослини групи В.
В6. Одним з основних процесів життєдіяльності рослин є фотосинтез. 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. По закінченні експерименту дослідник провів вимірювання інтенсивності
фотосинтезу кожної рослини. Обробивши отримані дані методами статистичного аналізу,
дослідник побудував графік, на якому позначив групи рослин літерами А, Б, та В.

В7. В життєвому циклі вищих рослин зустрічаються різні за плоїдністю клітин та різні за

В8. Розгляньте зображення паразитичних червів (масштаб не дотриманий).

функціональним призначенням структури. На рисунку представлені розділені вертикальною
лінією структури, що належать двом різним рослинам. Проаналізуйте малюнок і дайте відповіді
на питання.

Якою літерою позначена структура, яка:
1.1.

Є листком або видозміненим листком;

1.6.

Є вільноживучим гаметофітом;

1.2.

Утворює мікроспори;

1.7.

Утворює джутиконосні клітини;

1.3.

Утворює макроспори (мегаспори);

1.8.

Утворює триплоїдну тканину;

1.4.

Є чоловічим гаметофітом;

1.9.

Має гаплоїдний набор хромосом.

1.5.

Є жіночим гаметофітом;

Найдіть відповідність між рисунками та

Зазначте для яких паразитів характерні такі

назвами червив:

особливості:

8.1. Аскарида людська;

8.18. Довжина дорослого паразита може

8.2. Трихінела спіральна;

сягати 15 м;

8.3. Печінковий сисун;

8.19. Довжина червів може перевищувати 10

8.4. Гострик дитячий;

см;

8.5. Широкий стьожак;

8.20. Статевозріла форма має довжину не

8.6. Двійчак парадоксальний;

більше 2 см;

8.7. Ехінокок звичайний;

8.21. Людина може бути проміжним хазяїном;

8.8. П’явка медична;

8.22. Інвазійна стадія для людини – яйце;

8.9. Свинячий ціп’як;

8.23. Статевозрілі форми паразитують

8.10. Кров’яний сисун;

виключно у людини;

Вкажіть, хто з них належіть до:

8.24. Осередки розповсюдження відсутні в

8.11. Геогельмінтів;

Австралії;

8.12. Біогельмінтів;

8.25. Має лише 1 проміжного хазяїна;

8.13. Контактних гельмінтів;

8.26. Має не менше 2-х проміжних хазяїв;

8.14. Типу Плоскі черви;

8.27. Є гермафродитами;

8.15. Типу Нематоди;

8.28. Життєвий цикл пов'язаний з

8.16. Типу Кільчасті черви;

обов'язковим перебуванням у воді.

8.17. Класу Стьожкові черви.

В9. Уважно розгляньте наведений рисунок нематод

В10. Розгляньте наведені зображення вторинноводних ссавців та дайте відповіді на запитання.
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9.1.-9.13. Виберіть зі списку органів літери, які відповідають частинам рисунка, що позначені
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;

Якими літерами на рисунку позначені:
9.14. самка,
9.15. самець,

9.16. трофіко-генітальний відділ тіла.

Зазначте, хто з наведених тварин:

Встановіть відповідність між наведеними

10.1. розмножується на суходолі;

рисунками та назвами тварин:

10.2. харчується переважно головоногими

10.7. дельфін;

молюсками;

10.8. кашалот;

10.3. харчується переважно рослинною їжею;

10.9. ламантин;

10.4. має вібріси;

10.10. морж;

10.5. має найдовші ікла;

10.11. морський котик;

10.6. має здатність до ехолокації.

10.12. нарвал.

В11. Розгляньте на рисунках схеми будови серця і артеріальних дуг у представників деяких класів

В12. Розгляньте зображення тварин.

хребетних тварин. Венозна кров позначена чорним кольором.
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Дайте відповіді на наступні запитання.
Вкажіть якими літерами показані такі структури:

Вкажіть, які з зображених тварин належать до наступних систематичних категорій:

11.1. сонні артерії;

11.6. дуги аорти;

11.2. шлуночки серця;

11.7. легеневі артерії;

11.3. праві передсердя;

11.8. легеневі капіляри;

11.4. ліві передсердя;

11.9. вени тіла;

11.5. спинна аорта;

11.10. легеневі вени.

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

12.1. Тип Кишковорожнинні;
12.2. Тип Молюски;
12.3. Тип Членистоногі;
12.4. Тип Хордові.
У яких з зображених тварин кровоносна система:
12.5. замкнена;
12.6. незамкнена;
12.7. відсутня.
Які з зображених тварин живуть в наступних зонах:
12.8. абіссалі;
12.9. літоралі;
12.10. субліторалі.

В13. На рисунку зображено череп тварини.

В14. На рисунку зображено представників різних рядів класу Птахи.

14.1. Вкажіть ряди, у представників яких на грудині немає кіля.
14.2. Вкажіть літеру, якою позначено ряд Зозулеподібні.
14.3. Вкажіть ряд, до якого належать кулики.
13.1. Вкажіть вірні твердження, щодо систематичного положення тварини, якій

14.4. Вкажіть ряд, до якого належать ворони.

належить цей череп:

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

а)

клас Кісткові риби;

б)

клас Рептилії;

В15. В природі існують численні трофічні зв'язки між різними організмами. Трофічними

в)

клас Ссавці;

зв'язками називають взаємодію двох груп організмів, коли одна з них є їжею для іншої.

г)

ряд Крокодили;

Розгляньте наступні схеми трофічних зв'язків між різними організмами.

д)

ряд Китоподібні;

е)

ряд Хижі;

ж)

ряд Парнопалі.

13.2. Вкажіть вірні твердження, щодо екологічних особливостей тварини, якій

А

тонконіг дібровний

Б

пріле листя

В

осока

належить цей череп:
а)

мешкає у воді;

б)

живиться рибою;

в)

живиться кров'ю;

г)

живиться комахами;

д)

живиться лишайниками.

13.3. 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;

Г

заєць русак

вовк сірий

сапротрофні гриби

мурашки

корова свійська

зяброногі
ракоподібні

Зазначте, які з наведених схем:
15.1. можливі у природі;
15.2. можливі на території України.

оселедець
атлантичний

ведмідь гімалайський
мурашиний лев

печінковий сисун
пінгвін
імператорський

ведмідь
білий

В16. На рисунку зображено залежність сили скорочення скелетних м’язів від їхньої довжини.

В17. Відомо, що автономна нервова система поділяється на симпатичний та парасимпатичний
відділ, кожний з яких чинить свої регуляторні впливи на різні органи і системи.

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.
16.1. 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.

16.2. Вкажіть вірні висновки за аналізом даного рисунку:

На основі особливостей анатомічної будови визначте, які частини рисунку зображають будову

а) для досягнення оптимальної сили скорочення м’яз має бути дещо розтягнутий;

симпатичного та парасимпатичного відділів нервової системи. Дайте відповіді на наступні

б) для досягнення оптимальної сили скорочення м’яз має знаходитись у спокійному стані;

запитання.

в) для досягнення оптимальної сили скорочення м’яз має знаходитись у вкороченому стані;

17.1. Який відділ викликає розширення зіниці?

г) розтягнення м’яза, що перевищує довжину у стані спокою, приводить до зростання сили скорочення;

17.2. Який відділ викликає звуження бронхів?

д) розтягнення м’яза, що перевищує довжину у стані спокою, приводить до зменшення сили

17.3. Який відділ викликає зростання частоти і сили серцевих скорочень?

скорочення.

17.4. Який відділ посилює виділення глюкози в кров печінкою?

16.3. Така властивість м’яза притаманна:

17.5. Який відділ викликає скорочення м’язів стінок сечового міхура?

а) лише скелетним м’язам;

17.6. Клітини мозкової речовини наднирників у процесі розвитку організму виникають з

б) скелетним і гладеньким м’язам;

післявузлових нейронів цього відділу автономної нервової системи. Якого?

в) скелетним і серцевому м’язам;

17.7. Який з двох відділів майже не іннервує судини?

г) скелетним, гладеньким і серцевому м’язам;
д) усім м’язам, що утворюють справжній або ж функціональний синцитій.

В18. На рисунку зображено деякі травні залози.

Вкажіть, якими літерами позначено такі структури:
18.1. Печінка;
18.2. Залози шлунка;
18.3. Підшлункова залоза;
18.4. Залози тонкого кишечника;
18.5. Слинні залози ;
Дайте відповіді на наступні запитання.
18.6. Яка з залоз секретує найбільшу кількість травних ферментів?
18.7. Функцією секрету якої із залоз є емульгування жирів?
18.8. Яка з залоз здійснює первинне перетравлення вуглеводів?
18.9. Яка з залоз має розвинену ендокринну частину?
18.10. Сік якої з залоз здійснює денатурацію та часткове розщеплення білків?

