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Спосіб відповіді описано в кожному запитанні 
 

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

зміною функцій, які вони виконують, або умов існування. 

Проаналізувавши наведені нижче зображення, дайте відповідь на запитання. 

А Б В 

Г Д Е 

 

Ж З К 

 

1.1. На яких рисунках зображено рослини, для яких характерні метаморфози листка? 

а) А, Г; 

б) В, З; 

в) Б, Д;  

г) З, К. 

1.2. Вкажіть правильне твердження для зображень Ж і З: 

а) це метаморфози кореня; 

б) це метаморфози пагона;  

в) вони мають здатність до необмеженого наростання; 

г) вони не мають здатності до необмеженого наростання.  

1.3. Вкажіть зображення метаморфозу кореня: 

а) Е;  

б) Ж; 

в) З; 

г) К. 

1.4. Вкажіть спільні характеристики для метаморфозів, зображених на рисунках Ж і К: 

а) наявні недорозвинені або редуковані листки та бруньки;  

б) відсутній кореневий чохлик;  

в) це метаморфоз пагона;  

г) це метаморфоз кореня.  

1.5. Вкажіть, на якому з рисунків зображено філокладій. 

а) А;  

б) Г; 

в) Д; 

г) З.  

 



В2. Розгляньте наступний рисунок. 

 

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

а) захисту;  

б) газообміну;  

в) фотосинтезу;  

г) транспірації.  

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

а) 5;  

б) 6;  

в) 7;  

г) 8. 

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

а) захист;  

б) газообмін;  

в) фотосинтез;  

г) транспірація.  

 

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

Проаналізувавширисунок, дайте відповіді на наступні питання. 

 

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. 

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

а) мал. 5;  

б) мал 6; 

в) наявний камбій;  

г) камбій відсутній. 

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

будови. 

а) 1, 3, 5, 7; 

б) 2, 4, 6, 8;  

в) 2, 3, 6, 7; 

г) 1, 4, 5, 8.  

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

будови. 

А) 1, 3, 5, 7; 

Б) 2, 4, 6, 8;  

В) 2, 3, 6, 7;  

Г) 1, 4, 5, 8.  



В4. Корінь — підземний, вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує 

закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних 

речовин. Проаналізувавши рисунок, дайте відповіді на наступні питання. 

 

4.1. Знайдіть на рисунку бічні корені:  

а) 1;  

б) 2; 

в) 3;  

г) 8. 

4.2. Які структури відповідають за 

всмоктування води? 

а) 3;  

б) 5; 

в) 6;  

г) 8. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Яка зона позначена на рисунку під № 5? 

а) всмоктування;  

б) розтягування;  

в) поділу;  

г) провідна.  

4.4. Яка із зображених зон кореня містить 

меристематичну тканину? 

а) 2;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 7.  

4.5. Знайдіть на рисунку структуру, що 

забезпечує проходження кореня в ґрунті: 

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 8.  

 

В5. На рисунку представлені різні типи листків вищих рослин. Зазначте, листки яких типів 

зображені, та яким рослинам вони притаманні. 

 
 

 

 

А Б В Г 

 
 

 
 

Д Е Ж З 

   

 

И Й К Л 

На яких рисунках зображено листки: 

5.1. Прості  

5.2. Складні  

5.3. Перисті  

5.4. Пальчасті 

5.5. Гольчасті 

5.6. Ниркоподібні 

5.7. Стріловидні 

5.8. Складні перисті 

5.9. Складні пальчасті 

5.10. Дихотомічно розгалужені 

Які з зображених листків притаманні 

наступним рослинам: 

5.11. Стрілолист стрілолистий 

5.12. Гіркокаштан звичайний 

5.13. Сосна звичайна 

5.14. Дуб черешчатий 

5.15. Гінкго дволопатеве 

5.16. Клен гостролистий 

5.17. Робінія псевдоакація 

5.18. Овес посівний 

5.19. Липа серцелиста 

5.20. Орляк звичайний 

 

 

 

 



В6. Розгляньте зображення деяких організмів. 

 

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

а) 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;  

В7. Розгляньте зображення ротових апаратів комах.  

 
 

А Б 

 

 

В Г 

 

Зазначте, якими літерами позначено такі типи ротових апаратів: 

7.1. Гризучий 

7.2. Колючо-сисний 

7.3. Сисний 

7.4. Лижучий 



В8. На рисунку зображено різних представників типу Хордові. 

 

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 

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) 

 

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

травної системи 

А – відсутня 

Б - замкнена з одним отвором 

В – наскрізна з ротовим та анальним отворами 

 
 

9.1 9.2 

 
 

9.3 9.4 

 

 

9.5 9.6 



 

В10. Розгляньте наведені нижче зображення черепів. 

 

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: 

10.11.            10.12.           10.13.  

10.14.            10.15.          10.16.   

10.17     10.18        10.19     10.20  

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; 

10.28 що не жують свою їжу.  

В11. Установіть відповідність між зображеннями тварин та назвами рядів, до яких вони 

відносяться 

А – Комахоїдні; Б – Гризуни; В – Рукокрилі; Г – Примати; Д - Хижі 

 

 

11.1 11.2 

  

11.3 11.4 

 



В12. Нижче зображено три пари тварин: 

12.1 

  

12.2 

 

 

12.3 

  

12.4 

 
 

Для кожної пари зазначте, які критерії з наступного переліку об'єднують зображених тварин. 

А - Кількість камер у серці;  Б - Середовище існування;  В - Легеневе дихання; 

Г - Зяброве дихання;  Д - Відсутність внутрішнього скелету; Е - Тип нервової системи. 

В13. На рисунку представлені різні типи збудливих тканин. 

 

А Б В Г Д 

 

13.1. У яких типів клітин збудження генерується за участі трансмембранного кальцієвого струму? 

13.2. Які клітини не здатні до генерації потенціалу дії? 

13.3. Які клітини здатні передавати збудження електротонічно (із затуханням)? 

13.4. У яких типів клітин збудження генерується за участі трансмембранного натрієвого струму? 

 

В14. На рисунку представлена схема передачі збудження у нервово-м’язовому синапсі (А) та 

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

 
 

А Б 

14.1. Для якого типу клітин характерний такий синапс? 

а) скелетний м’яз;  

б) робочий кардіоміоцит;  

в) атиповий кардіоміоцит (водій ритму серця); 

г) гладенькі м’язи травного тракту;  

д) гладенькі м’язи судин. 

14.2. Які можуть бути механізми дії отрути кураре? 

а) посилення входу кальцію в терміналь нервового волокна; 

б) блокада калієвих каналів на мембрані нервового волокна;  

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



г) пригнічення вхідного натрієвого струму на мембрані кінцевої пластинки через конкурентне 

зв’язування з рецептором;  

д) пригнічення активності ферменту, що розщеплює нейромедіатор. 

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;  

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

г) посилення входу натрію на мембрані кінцевої пластинки;   

д) пригнічення активності ферменту, що розщеплює нейромедіатор.  

 

В15. На рисунку представлені деякі життєво важливі органи людини. 

 

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? 

 

 

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

на наступні запитання. 

 

 

 

16.1. Для рефлекторної дуги І притаманні такі властивості: 

а) неможливість довільного контролю;  

б) можливість довільного контролю;  

в) нейромедіатор ацетилхолін;  

г) нейромедіатор норадреналін;  

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;  

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. 

 

17.1. Який тип моторики слугує для кращого перемішування хімусу? 

17.2. Який тип моторики слугує для просування хімусу до подальших відділів шлунково-

кишкового 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? 

 

В18. На рисунку представлено деякі життєво важливі фізіологічні процеси. 

Просвіт

канальця

епітеліоцит Перитубулярна рідина

Амінокислоти

глюкоза

Амінокислоти

глюкоза

Na НРО4

НРО4

3 Na

3 НСО3

Na

NH3

2 Na

2 К

Са

вода,

Na Cl

НСО3 H

H2CO3

H2O CO2

Тканинне дихання

основи

Cl

H2O CO2

Н2СО3

H НСО3

Na

НСО3

Na

3 Na

2 К

 

(перитубулярна = навколоканальцева) 

18.1. В епітеліоцитах якого органу проходять 

ці процеси? 

а) ацинарні клітини підшлункової залози; 

б) гепатоцити;  

в) клітини слизової оболонки тонкого 

кишечника; 

г) клітини проксимальних канальців нирок;  

д) клітини ендотелію мальпігієвого клубочка. 

18.2. Вказані процеси називаються: 

а) фільтрація; 

б) реабсорбція;  

в) секреція;  

г) всмоктування; 

д) депонування. 

18.3. На зазначені процеси впливають такі 

гормони: 

а) тиреотропний гормон; 

б) вазопресин; 

в) еритропоетин; 

г) альдостерон;  

д) атріопептин.  

18.4. Порушення цих процесів призводить до 

появи: 

а) ацидозу;  

б) анемії;  

в) ожиріння; 

г) набряків.  

 



В19. Нижче наведено зображення певних органів організму людини. Визначте, який тип тканин 

складає більшу частину маси цих органів. 

 

 

 

19.1 19.2 19.3 

 

 

 

19.4 19.5 19.6 

 

Типи тканин:  

А - епітеліальні 

Б - сполучні 

В - м'язові 

Г - нервова 

 

В20. Сприйняття інформації про стан зовнішнього середовища забезпечується спеціалізованими 

сенсорними клітинами. Будова кожної з них відповідає її функціям. Проаналізуйте наступні 

зображення.  

  

 

 

 

 

А Б В Г Д Е 

Які з зображених клітин забезпечують здатність людини: 

20.1. До кольорового зору. 

20.2. Сприймати леткі речовини, наявні у повітрі. 

20.3. Сприймати звуки. 

20.4. Сприймати хімічні речовини. 

20.5. Реагувати на дотик до шкіри. 

 

 


