IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З
БІОЛОГІЇ

КІРОВОГРАД - 2016
Теоретичний тур :: тест В

11 клас

Спосіб відповіді описано в кожному запитанні

1.1. На яких рисунках зображено рослини,

1.3. Вкажіть зображення метаморфозу

для яких характерні метаморфози листка?

кореня:

а) А, Г;

а) Е;

б) В, З;

б) Ж;

в) Б, Д;

в) З;

г) З, К.

г) К.

1.2. Вкажіть правильне твердження для

1.4. Вкажіть спільні характеристики для

В1. Метаморфози – це перетворення. У рослин – це видозміни основних органів, які пов’язані зі

зображень Ж і З:

метаморфозів, зображених на рисунках Ж і К:

зміною функцій, які вони виконують, або умов існування.

а) це метаморфози кореня;

а) наявні недорозвинені або редуковані листки

Проаналізувавши наведені нижче зображення, дайте відповідь на запитання.

б) це метаморфози пагона;

та бруньки;

в) вони мають здатність до необмеженого

б) відсутній кореневий чохлик;

наростання;

в) це метаморфоз пагона;

г) вони не мають здатності до необмеженого

г) це метаморфоз кореня.

наростання.

1.5. Вкажіть, на якому з рисунків зображено
філокладій.
а) А;
б) Г;

А

Б

В

в) Д;
г) З.

В2. Розгляньте наступний рисунок.

Г

Д

Е

Ж

З

К

2.1. Структура, що зображена на рис. під № 2, забезпечує головним чином функцію:

3.2. Вкажіть правильні твердження щодо поперечного розрізу стебла для дводольних:

а) захисту;

а) мал. 5;

б) газообміну;

б) мал 6;

в) фотосинтезу;

в) наявний камбій;

г) транспірації.

г) камбій відсутній.

2.2. Вкажіть зображені на рисунку структури, що належать до провідних:

3.3. Вкажіть номери рисунків, на яких зображено притаманні для плюща (Hedera L.) особливості

а) 5;

будови.

б) 6;

а) 1, 3, 5, 7;

в) 7;

б) 2, 4, 6, 8;

г) 8.

в) 2, 3, 6, 7;

2.3. Які з перелічених функцій притаманні структурі під № 9?

г) 1, 4, 5, 8.

а) захист;

3.4. Вкажіть номери рисунків, на яких зображено притаманні для тонконогу (Poa L.) особливості

б) газообмін;

будови.

в) фотосинтез;

А) 1, 3, 5, 7;

г) транспірація.

Б) 2, 4, 6, 8;
В) 2, 3, 6, 7;

В3. Квіткові рослини поділяють на два класи, які дістали назви Дводольні і Однодольні.

Г) 1, 4, 5, 8.

Проаналізувавши рисунок, дайте відповіді на наступні питання.
В4. Розгляньте рисунок:

3.1. Для дводольних рослин характерно:
а) сітчасте жилкування, мал. 7;
б) дугове жилкування, мал. 8;
в) сітчасте жилкування, мал. 8;
г) дугове жилкування, мал. 7.

Дайте відповіді на наступні запитання.
4.1. На якій фазі фотосинтезу відбувається фотоліз води?
а) фотофізичній;
б) фотохімічній;
в) світловій;

г) темновій.
4.2. Синтез АТФ проходить:
а) на гранах хлоропластів;
б) у стромі хлоропластів;
в) у цитоплазмі;
г) у вакуолі.
4.3. Фіксація вуглекислого газу відбувається:
а) на світловій фазі;
б) на темновій фазі;
в) у циклі Кальвіна;
г) у циклі Кребса.
4.4. Які з продуктів світлової фази фотосинтезу використовуються у темновій фазі:
а) АТФ;
б) кисень;
5.3

в) вода;

5.4

г) НАДФ•Н2.
Зазначте, для представників яких з наведених груп організмів притаманні такі цикли.
Групи організмів:

5. Розгляньте наведені нижче життєві цикли різних організмів.

А - Зелені водорості; Б - Червоні водорості; В - Діатомові водорості; Г - Бурі водорості;
Д - Аскомікотові гриби; Е - Базидіомікотові гриби; Ж - Зигомікотові гриби.

В6. Розгляньте зображення деяких організмів.

5.1

5.2

6.1. Вкажіть пари видів, в яких один може поїдати іншого.
а)

В8. На рисунку зображено різних представників типу Хордові.

А-Б;

б)

А-Г;

в)

А-К;

г)

В-Г;

д)

Д-З;

6.2. Вкажіть пари видів, між якими можливе взаємовигідне співіснування.
а)

К-Е;

б)

А-Г;

в)

А-З;

г)

А-Ж;

д)

Г-Ж;

6.3. Вкажіть види (або вид), що можуть бути едифікаторами біогеоценозу.
6.4. Вкажіть види (або вид), що є консументами 2-го порядку.
6.5. Вкажіть види (або вид), що можуть бути сапротрофами.
6.6. Вкажіть види (або вид), що проникли на територію України за допомогою людини.
6.7. Вкажіть види (або вид), в яких є турбота про потомства.
8.1. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин, що мають двокамерне серце
8.2. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тих, які хоча б на якісь життєвій стадії мешкають

В7. Розгляньте зображення ротових апаратів комах.

у прісних водах
8.3. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин, що мають клоаку
8.4. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин, у яких в дорослому стані в осьовому
скелеті добре виражена хорда
8.5. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин в яких є зябра (випинання глотки, на
поверхні яких здійснюється газообмін)

А

Б

В
Зазначте, якими літерами позначено такі типи ротових апаратів:
7.1. Гризучий;

7.2. Колючо-сисний;

7.3. Сисний;

Г
7.4. Лижучий.

В9. Установіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунках, та описами будови їхньої

В10. Розгляньте наведені нижче зображення черепів.

травної системи
А – відсутня
Б - замкнена з одним отвором
В – наскрізна з ротовим та анальним отворами

9.1

9.2

Вкажіть, на яких рисунках зображено черепи:
10.1 корови;
10.2 вовка;
10.3 миші;
100.4 кішки;
10.5 кажана;
10.6 коня;
10.7 дельфіна;
10.8 зайця;
10.9 свині;
10.10 слона.
Вкажіть черепам яких тварин, що зображені на рисунках, відповідають зубні формули:

9.3

9.4

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17

10.18

10.19

Які з зображених черепів належать тваринам:
10.21 з ряду парнокопитні;
10.22 з ряду гризуни;
10.23 з ряду хижі;
10.24 що мають одну зміну зубів протягом життя;
10.25 що мають гетеродонтні зуби;
10.26 травоїдним;
10.27 всеїдним;
9.5

9.6

10.28 що не жують свою їжу.

10.20

В11. Нижче зображено три пари тварин:

В12. На рисунку зображено один із типів кріплення щелепового апарату до мозкового черепу
(верхня щелепа переднім кінцем кріпиться за допомогою еластичної зв'язки). Різні елементи
вісцерального черепу підписані літерами А, Б, В та Г.

11.1

11.2

11.3

В12.1. Як називається зображений тип

В12.4. Які із вказаних елементів вісцерального

кріплення щелепового апарату?

черепу входять до складу середнього вуха

а)

амфістилія;

крота?

б)

аутостилія;

а)

А;

в)

гіостилія;

б)

Б;

г)

протостилія;

в)

В;

В12.2. Вкажіть тварин, яким притаманний

г)

Г.

даний тип кріплення щелепового апарату.

В12.5. Оберіть вірні твердження.
а)

а)

мінога європейська;

б)

біла акула;

в)

чехоня;

г)

саламандра вогнена;

д)

гадюка звичайна.

б)

а)

Для кожної пари зазначте, які критерії з наступного переліку об'єднують зображених тварин.
А - Кількість камер у серці;
Г - Зяброве дихання;

Б - Середовище існування; В - Легеневе дихання;
Д - Відсутність внутрішнього скелету; Е - Тип нервової системи.

А;

б)

Б;

в)

В;

г)

Г.

елемент Г гомологічний коваделку
середнього вуха;

г)

елемент Г гомологічний молоточку
середнього вуха;

глухаря?
11.4

елемент Б гомологічний коваделку
середнього вуха;

в)

В12.3. Які із вказаних елементів вісцерального
черепу входять до складу середнього вуха

елемент А гомологічний стременцю
середнього вуха;

д)

елемент В гомологічний молоточку
середнього вуха;

В13. На рисунку схематично зображено частину тіла людини. Розгляньте її та порівняйте із

13.5. Вкажіть частину (або частини), що

в)

В;

гомологічними органами інших Хордових.

синтезує пролактин.

г)

Г;

а)

А;

д)

Д;

б)

Б;

е)

Е.

в)

В;

13.7. Вкажіть частину (або частини), що в

г)

Г;

акули має ядра – скупчення клітин пов'язані

д)

Д;

із головним мозком

е)

Е.

а)

А;

13.6. На передньому кінці невроцелю

б)

Б;

ланцетника, з вентрального боку є заглибина

в)

В;

– інфундибулярна ямка. Вкажіть її гомолог на

г)

Г;

рисунку.

д)

Д;

а)

А;

е)

Е.

б)

Б;

В14. На рисунку представлена схема передачі збудження у нервово-м’язовому синапсі (А) та
13.1. Оберіть вірні твердження:

13.3. Вкажіть тварин, у яких наявна

а)

ділянка А має ядра;

структура, позначена літерою Г.

б)

ділянка Е в більшості Хребетних має

а)

міксина;

ворітну систему;

б)

акула;

в)

г)

д)

ділянка Б розвивається із передньої частини

в)

короп;

травної системи;

г)

тритон;

ділянка Е розвивається із передньої частини

д)

кажан.

травної системи;

13.4. Синтез пролактину виявлено в
представників різних класів хребетних тварин
(включно із рибами). Вкажіть роль цього
гормону.
а) в жаби ставкової стимулює утворення

всі позначені структури розвиваються із
ектодермального зародкового листка.

13.2. Частина, позначена літерою В, синтезує
меланотропін – гормон, що регулює
пігментацію. Вкажіть тварин, в яких ця

б)

частина розвинута значно краще, ніж в
людини.
а)
б)
в)

в)

квакша;
ящірка прудка;

г)

дельфін-білобочка;

г)

слон індійський;

д)

горила.

д)

потенціали на мембрані кінцевої пластинки скелетного м’яза під впливом різних речовин (Б).

А
14.1. Для якого типу клітин характерний такий синапс?
а) скелетний м’яз;

ікринок;

б) робочий кардіоміоцит;

в сірого журавля впливає на шлюбну

в) атиповий кардіоміоцит (водій ритму серця);

поведінку;

г) гладенькі м’язи травного тракту;

в павича стимулює синтез "пташиного

д) гладенькі м’язи судин.

молока";

14.2. Які можуть бути механізми дії отрути кураре?

в голуба стимулює синтез "пташиного

а) посилення входу кальцію в терміналь нервового волокна;

молока";

б) блокада калієвих каналів на мембрані нервового волокна;

в людини стимулює синтез грудного

в) блокада калієвих каналів на мембрані м’язового волокна;

молока.

Б

г) пригнічення вхідного натрієвого струму на мембрані кінцевої пластинки через конкурентне
зв’язування з рецептором;

В16. На рисунку представлені типові рефлекторні дуги. Проаналізуйте рисунок та дайте відповіді

д) пригнічення активності ферменту, що розщеплює нейромедіатор.

на наступні запитання.

14.3. Кураре може викликати загибель організму через:
а) зупинку серця;
б) блокаду проведення збудження по нервових волокнах;
в) різке зростання артеріального тиску;
г) припинення моторики травного тракту;
д) параліч дихальних м’язів.
14.4. Які можуть бути механізми дії езерину?
а) пригнічення входу кальцію в терміналь нервового волокна;
б) блокада натрієвих каналів на мембрані нервового волокна;

16.1. Для рефлекторної дуги І притаманні такі властивості:

в) блокада натрієвих каналів на мембрані м’язового волокна;

а) неможливість довільного контролю;

г) посилення входу натрію на мембрані кінцевої пластинки;

б) можливість довільного контролю;

д) пригнічення активності ферменту, що розщеплює нейромедіатор.

в) нейромедіатор ацетилхолін;
г) нейромедіатор норадреналін;

В15. На рисунку представлені деякі життєво важливі органи людини.

д) наявність у травному тракті.
16.2. Для рефлекторної дуги ІІ притаманні такі властивості:
а) неможливість довільного контролю;
б) можливість довільного контролю;
в) нейромедіатор ацетилхолін;
г) нейромедіатор норадреналін;
д) наявність у травному тракті.
16.3. Для обох рефлекторних дуг притаманні такі властивості:
а) наявність вставного нейрона;

15.1. Які органи беруть участь у регуляції процесів росту?
15.2. Які органи безпосередньо беруть участь у регуляції водно-сольового обміну?
15.3. Які органи безпосередньо беруть участь у регуляції вуглеводного обміну?
15.4. Які органи беруть участь у регуляції відповіді на стрес?

б) швидке проведення збудження;
в) повільне проведення збудження;
г) наявність чутливого нейрона;
д) просвіт синаптичної щілини еферентного (відцентрового) нейрона близька 20 нм.

В17. На рисунку представлено різні типи моторики тонкого кишечника.

В18. На рисунку представлено деякі життєво важливі фізіологічні процеси.
епітеліоцит

Перитубулярна рідина

Просвіт
канальця

Амінокислоти
глюкоза

Амінокислоти
глюкоза
Na

НРО4
3 НСО3

2 Na

Na
НРО4
3 Na
NH3

2К

Са
вода,
Na Cl
Na
НСО3

H

H

НСО3

НСО3
Na

Н2СО3
H2CO3

3 Na
H2O

H2O

CO2

CO2 2 К

Тканинне дихання
Cl
основи

17.1. Який тип моторики слугує для кращого перемішування хімусу?
(перитубулярна = навколоканальцева)

17.2. Який тип моторики слугує для просування хімусу до подальших відділів шлунковокишкового тракту?
17.3. Який тип моторики спричиняє зменшення об’єму незаповнених хімусом відділів травного
тракту?
17.4. Який тип моторики запускається з гладеньких м’язів, зданих до автоматії (клітин Кахаля)?
17.5. Який тип моторики може бути зареєстрований у голодної тварини?

18.1. В епітеліоцитах якого органу проходять

18.3. На зазначені процеси впливають такі

ці процеси?

гормони:

а) ацинарні клітини підшлункової залози;

а) тиреотропний гормон;

б) гепатоцити;

б) вазопресин;

в)

клітини

слизової

оболонки

тонкого

в) еритропоетин;

кишечника;

г) альдостерон;

г) клітини проксимальних канальців нирок;

д) атріопептин.

д) клітини ендотелію мальпігієвого клубочка.

18.4. Порушення цих процесів призводить до

18.2. Вказані процеси називаються:

появи:

а) фільтрація;

а) ацидозу;

б) реабсорбція;

б) анемії;

в) секреція;

в) ожиріння;

г) всмоктування;

г) набряків.

д) депонування.

В19. Сприйняття інформації про стан зовнішнього середовища забезпечується спеціалізованими
сенсорними клітинами. Будова кожної з них відповідає її функціям. Проаналізуйте наступні
зображення.

Д

Е

20.1. Функцією якої структури є збереження та реалізація генетичної інформації?
20.2. Яка органела відповідає за фотосинтез у рослинній клітині?
20.3. Які з зображених органел містять ДНК?
20.4. У яких із зображених органел може відбуватись синтез АТФ?
20.5. Яка із зображених органел відповідає за формування секреторних пухирців у клітині?
В21. Водорості – досить велика група рослин, що налічує понад 30 тисяч видів сучасних видів цих
А

Б

В

Г

Д

Е

організмів. Проаналізувавши рисунок, дайте відповіді на наступні питання стосовно зображеного
організму.

Які з зображених клітин забезпечують здатність людини:
19.1. До кольорового зору.
19.2. Сприймати леткі речовини, наявні у повітрі.
19.3. Сприймати звуки.
19.4. Сприймати хімічні речовини.
19.5. Реагувати на дотик до шкіри.

В20. На рисунках наведено зображення частин клітини.

А

Б
21.1. Зображений організм відноситься до відділу:
а) Зелені водорості;
б) Бурі водорості;
в) Діатомові водорості;
г) Жовто-Зелені водорості.

В

Г

21.2. Регуляція внутрішньоклітинного тиску відбувається завдяки структурі під номером:

б)

дофаміну;

а) 1;

в)

серотоніну;

б) 2;

г)

лактози;

в) 3;

д)

мальтози;

г) 4.

е)

сахарози.

21.3. Обкладка структури № 5 формується із:
а) глюкози;
б) лігніну;
в) фруктози;
г) крохмалю.

22.3. До складу шоколаду входять лецитини. До лецитинів відносять:
а)

альбуміни;

б)

глобуліни;

в)

глютени;

г)

лютеїни

д)

фосфатидилхолін;

21.4. Яка із зазначених структур зникає при нестатевому розмноженні:

е)

фосфатидилсерин;

а) 1;

ж)

фосфатидилінозитол;

б) 2;

з)

фосфатидилетаноламін.

в) 3;

22.4. Основним компонентом какао масла є ліпіди, переважно, тригліцериди, до складу яких

г) 4.

входять олеїнова кислота – біля 40%, стеаринова кислота – біля 30%, лінолева кислота – до 5%.

В22. Одними з найулюбленіших солодощів на сьогодні та найсмачніших ласощів в історії людства

оліях і мають, відповідно, 12 і 16 атомів Карбону у своєму складі. Які це (12-карбонова і 16-

є шоколадні вироби.

карбонова) кислоти?

Близько 25% припадає на дві насичені жирні кислоти, які зустрічаються у багатьох рослинних

а)

лауринова і міристинова;

б)

міристинова і лауринова;

в)

лауринова і пальмітинова;

г)

пальмітинова і лауринова;

д)

міристинова і пальмітинова;

е)

пальмітинова і міристинова.

22.5. Пористий шоколад характеризується наявністю у структурі дрібних повітряних пухирців.
За короткий період з моменту першої появи шоколаду в Європі у ХVІ столітті він став дуже

Це є результатом того, що на етапі виробництва шоколаду відбувається:

популярним серед європейців. Важко уявити сьогоднішнє життя без шоколадних виробів.

а)

Продемонструйте свої знання про шоколад, давши відповіді на питання.

б)

для виготовлення пористого шоколаду беруть «пінку» з вареного (розтопленого) шоколаду;

22.1. Тривалий тонізуючий вплив шоколаду обумовлений наявністю у його складі, насамперед:

в)

при застиганні шоколаду штучно створюють вакуум;

а)

гліцину;

г)

при різкому охолодженні шоколаду розчинність газів зменшується.

б)

тирозину;

22.6. Чим обумовлено те, що справжній шоколад тане у роті?

в)

триптофану;

а)

фенілаланіну;

б)

г)
д)

глюкози;

е)

галактози;

ж)

манози;

з)

фруктози.

22.2. Зазначена сполука є попередником у синтезі:
а)

адреналіну;

бродіння за участю дріжджів при дозріванні шоколаду;

амілолітичним розщепленням вуглеводів шоколаду;
гігроскопічними властивостями білків шоколаду, які вбирають у свою структуру молекули води
слини;

в)

реакція взаємодії окремих компонентів шоколаду з водою слини є екзотермічною і обумовлює
швидке плавлення шоколаду;

г)

температура плавлення какао масла становить 34-38 ͦ С.

В23. На рисунку схематично представлені стадії мейотичного поділу клітини. Перехід від однієї

а)

2n;

стадії до іншої, непорушність чергування стадій та інваріантність подій, притаманних тому чи

б)

2n-1;

іншому етапу мейозу знаходиться під жорстким клітинним контролем. Порушення коректності

в)

2n+1;

розходження хромосом до полюсів під час мейотичного поділу є основною причиною народження

г)

2n+2;

дітей із анеуплоїдіями. Проаналізувавши послідовність подій двох мейотичних поділів дайте

д)

3n.

відповіді на наступні питання:

23.4

Під час овогенезу відбулося нерозходження однієї пари гомологічних хромосом у другому
поділі мейозу лише в одній із клітин. Вкажіть, які варіанти наборів хромосом можуть
утворитися у зиготі при заплідненні (сперматогенез відбувся без помилок). n – кількість
хромосом у гаплоїдному наборі.

23.5

23.1

а)

б)

2n-1;

в)

2n+1;

г)

2n+2;

д)

3n.

Вкажіть, яка із хвороб людини пов’язана із нерозходженням хромосом у мейозі?
а)

дальтонізм;

б)

гемофілія;

в)

шизофренія;

г)

синдром Марфана;

д)

синдром Дауна.

В24. На рисунках наведено схематичні зображення віріонів вірусів.

транслокація;

б)

транспозиція;

в)

алельна комплементація;

г)

кросинговер;

д)

гомологізація.

Вкажіть, як називається структура позначена на схемі цифрою 2:
а)

23.3

2n;

Вкажіть, як називається процес обміну гомологічними ділянками між гомологічними
хромосомами (на схемі позначений цифрою 1):

23.2

а)

А

Б

дуплекс;

б)

бівалент;

в)

тетраплекс;

г)

тетравалент;

д)

тріада.

Під час овогенезу відбулося нерозходження однієї пари гомологічних хромосом у
першому поділі мейозу. Вкажіть, які варіанти наборів хромосом можуть утворитися у
зиготі при заплідненні (сперматогенез відбувся без помилок). n – кількість хромосом у
гаплоїдному наборі.

В
Визначте, які твердження є вірними стосовно вірусів, що мають подібну морфологію та розміри
1. Клітини бактерій можуть уражувати віруси, зображені на рисунках А, Б та В.
2. Клітини бактерій можуть уражувати лише віруси, зображені на рисунках А та В.
3. Клітини бактерій можуть уражувати лише віруси, зображені на рисунках Б та В.

4. Рослини можуть уражуватися вірусами зображеними на рисунках А, Б та В.

25.3.

Як називається ушкодження ДНК, зображене на схемі літерою Ж?

5. Рослини можуть уражуватися вірусами, зображеними на рисунках А та В.

а)

втрата азотистої основи;

6. Рослини можуть уражуватися вірусами, зображеними на рисунках Б та В.

б)

втрата нуклеотиду;

7. Безхребетні тварини можуть уражуватися вірусами, зображеними на рисунках А, Б та В.

в)

утворення тимінового димеру;

8. Безхребетні тварини можуть уражуватися вірусами, подібними до наведених на рисунку В.

г)

заміна азотистої основи;

д)

метилування азотистої основи.

9. Хребетні тварини можуть уражуватися вірусами, зображеними на рисунках А, Б та В.
10. Хребетні тварини можуть уражуватися вірусами, подібними до наведених на рисунку Б.

25.4.

11. Хребетні тварини можуть уражуватися вірусами, подібними до наведених на рисунку В.

Який фермент у бактерій здійснює репарацію ушкодження ДНК (позначено літерою
Ж) за умов освітлення?

12. Віруси, подібні до зображених на рисунку А, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти як

а)

фосфатаза;

ДНК, так і РНК.

б)

ДНК-N-глікозілаза;

13. Віруси, подібні до зображених на рисунку А, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти

в)

фотоліаза;

лише ДНК.

г)

ліаза;

14. Віруси, подібні до зображених на рисунку А, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти

д)

лігаза.

25.5.

лише РНК.

Як називається ділянка ДНК, зображене на схемі літерою З?

15. Віруси, подібні до зображених на рисунку Б, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти як

а)

одноланцюговий розрив;

ДНК, так і РНК.

б)

дволанцюговий розрив;

16. Віруси, подібні до зображених на рисунку Б, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти

в)

одноланцюгова прогалина;

г)

дволанцюгова прогалина.

лише ДНК.
17. Віруси, подібні до зображених на рисунку Б, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти

25.6.

Внаслідок чого найчастіше утворюються ділянки ДНК, зображені на схемі літерою З?
а)

лише РНК.

за дії віруса на ДНК;

18. Віруси, подібні до зображених на рисунку В, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти як

б)

за дії радіації на ДНК;

ДНК, так і РНК.

в)

видалення праймера;

19. Віруси, подібні до зображених на рисунку В, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти

г)

за дії ендонуклеаз рестрикції;

д)

зупинка реплікаціїї на ушкодженій ділянці ДНК.

лише ДНК.
20. Віруси, подібні до зображених на рисунку В, можуть містити молекулу нуклеїнової кислоти

25.7.

лише РНК.

В25. На схемі зображено недорепліковану ділянку молекули ДНК.

25.8.

Ж
А
В

3'– кінець

Д

Е
З

25.1. Зазначте, якими літерами позначено 3'-кінці ланцюгів молекули
25.2. Зазначте, якими літерами позначено 5'-кінці ланцюгів молекули

Б
Г

25.9.

У якому напрямку рухалась реплікативна машина на зображеній ділянці ДНК?
а)

А → Б;

б)

Б → А.

Який з ланцюгів був матричним при реплікації (за схемою)?
а)

АБ;

б)

ВГ(ВД і ЕГ).

Заповнення ділянки (літера З) може відбуватись у бактерій шляхом:
а)

забудови ДНК-полімеразою І;

б)

забудови ДНК-полімеразою ІІ;

в)

забудови ДНК-полімеразою ІІІ;

г)

гомологічної рекомбінації;

д)

сайт-специфічної рекомбінації;

е)

негомологічної рекомбінації;

В26. Нижче наведені представники різних екологічних груп рослин.
А Бальзамін.

Ж Ковила.

а)

ІІ-1;

а)

0;

б)

ІІ-3;

б)

1/4;

Б Верблюжа колючка.

З Росичка.

в)

ІІІ-1;

в)

1/2;

В Зозулин льон.

К Сальвінія плаваюча

г)

ІІІ-2;

г)

3/4;

Г Кактус.

Л Теліптерис болотяний

д)

IV-1.

д)

1.

Д Тополя чорна.

М Ульва.

27.3

Якщо ненароджена дитина IV-2 буде

Зазначте, яким з цих представників притаманні наступні характеристики:

дівчинкою, яка імовірність того, що

26.1. Відносяться до вологолюбних.

вона буде хворою на гемофілію та

26.2. Відносяться до посухостійких.

дальтонізм?

26.3. Гаметофіт переважає над спорофітом.
26.4. Мають видозмінені листки.

В28. На таблиці зображено незавершений варіант порівняння ознак у трьох таксонів (не

26.5. Коренева система розгалужена у поверхневих шарах ґрунту.

визначено статус ознаки 3). Цифра 0 означає плезіоморфний стан ознак, цифра 1 (окрім верхнього

26.6. Здатні до хемонастичних рухів.

рядка "Ознаки") означає апоморфний стан ознаки. Завершіть опис ознак та дайте відповіді на

26.7. Розмножуються спорами (зооспорами).

запитання.

26.8. Тіло диференційоване на тканини.

Ознаки

Таксони

26.9. Відносяться до дводомних рослин.

1

26.10. Відносяться до сукулентів.

В27. Два спадкових захворювання – гемофілія та дальтонізм – зчеплені з Х-хромосомою. На

2

3

А

0

0

нормальний розвиток

В

0

1

нормальний розвиток

С

1

0

рудиментована

рисунку наведений родовід, у якому зустрічаються обидві хвороби. Проаналізувавши родовід,
дайте відповіді на наступні запитання:

*

*
**
Гемофілія

**

***

Гемофілія та дальтонізм

В28.1. Вкажіть як необхідно заповнити

В28.3. Вкажіть таксон, найбільш близький до

стовпчик для ознаки 3.

предкового.

а)

а)

Здорові особини

б)

А – 1; В – 1; С – 0;

б)

В;

А – 0; В – 0; С – 0;

в)

С;

г)

А – 1; В – 1; С – 1;

В28.4. Вкажіть можливі варіанти назв

д)

неможливо визначити.

таксонів, якщо ознака 1 – це наявність або

В28.2. Вкажіть вірні твердження.

відсутність злиття печінки та підшлункової

а)

таксони А і В симплезіоморфні

залози, ознака 2 – це відкритий або закритий

за ознакою 1;

плавальний міхур, ознака 3 – наявність або

таксони А і В симплезіоморфні

відсутність шлунку.

за ознакою 2;

а)

б)

*
27.1

г)

Вкажіть правильне твердження
щодо генотипу індивіда ІІ-2
а)

є носієм лише гемофілії;

27.2

є гомозиготою по обом генам.

в)

Які з індивідів мають у каріотипі
кросоверну Х-хромосому (хромосому,

б)

є носієм лише дальтонізму;

у якій відбувся кросинговер між

в)

є носієм обох захворювань;

генами гемофілії та дальтонізму)?

А;

в)

***
Дальтонізм

А – 0; В – 0; С – 1;

г)

д)

А – акула; В – скат; С – химера;

таксони В і С симплезіоморфні

б)

А – акула; В – осетер; С – латимерія;

за ознакою 1;

в)

А – осетер; В – кефаль; С – плітка;

таксони А і С симплезіоморфні

г)

А – оселедець; В – судак; С – короп;

за ознакою 2;

д)

А – судак; В – окунь; С – тунець;

таксони В і С аутапоморфні за ознакою 1;

