
 

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 
2012 

    

 Теоретичний тур :: 10 клас 

 
 

Тест А 
 Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей 

є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. 

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 

1. Діатомові водорості мають панцирі з такої 

речовини: 

 а) кремнезем;  

 б) целюлоза; 

 в) крохмаль; 

 г) хітин. 

2. Листків не має: 

 а) ламінарія; 

 б) цибуля; 

 в) кактус; 

 г) кокосова пальма. 

3. З перелічених їстівним грибом є: 

 а) пеніцил; 

 б) мукор; 

 в) ріжки; 

 г) зморшки.  

4. Голкоподібна форма листків та розвинута 

стрижнева коренева система у сосни є 

пристосуванням до: 

 а) запилення вітром; 

 б) існування в умовах нестачі вологи;  

 в) існування в умовах недостатнього 

освітлення; 

 г) існування на засолених ґрунтах. 

5. Ропалії медуз це органи: 

 а) руху; 

 б дотику; 

 в) рівноваги; 

 г) травлення. 

6. Серед усіх членистоногих лише в 

павукоподібних зустрічаються такі 

кінцівки: 

 а) антенули; 

 б) хеліцери;  

 в) мандибули; 

 г) ногощелепи. 

7. Як живуть кроти? 

 а) поодинокими особинами;  

 б) утворюють великі скупчення на зимівлю; 

 в) утворюють великі скупчення на період 

розмноження; 

 г) можуть жити окремими особинами, а 

можуть утворювати великі скупчення. 

8. Куди потрапляє вода із глотки 

ланцетника? 

 а) рухається в наступний відділ травної 

системи і врешті виводиться назовні 

через анальний отвір; 

 б) рухається в наступний відділ травної 

системи і врешті виводиться назовні 

через клоаку; 

 в) виводиться назовні через зяброві 

щілини; 

 г) виводиться через зяброві щілини в 

атріальну порожнину, звідки виводиться 

назовні через атріопор.  

9. Чорний автомобіль було припарковано під 

колоніальним гніздуванням граків. 

Пташиний послід після декількох годин 

контактування із покриттям авто, 

залишив на чорній фарбі світлі плями, які 

не можливо відмити. Чому? 

 а) основу раціону граків складають ягоди 

горобини, які зумовлюють значну 

кислотність калових мас; 

 б) основу раціону граків складають ягоди 

омели, які мають в своєму складі білі 

фарбуючі пігменти; 

 в) граки гніздяться досить високо і падіння 

посліду з великої висоти зумовлює його 

відносно глибоке проникнення  в 

покриття авто; 

 г) в граків, як і в усіх Птахів, в калових 

масах міститься сечова кислота, що 

"роз'їдає" покриття авто.  

10. Який шар стінки серця утворює клапани? 

 а) перикард; 

 б) ендокард;  

 в) епікард; 

 г) міокард. 

11. На вміст натрія і калія у сироватці крові 

найбільш впливає  гормон:   

 а) паратгормон, 

 б) кальцитонін,   

 в) тироксин,   

 г) альдостерон.   

12. Найбільша частка вуглекислого газу 

переноситься кров’ю у формі: 

 а) аніонів вугільної кислоти;  

 б) фізичного розчину; 

 в) сполуки з білками плазми; 

 г) сполуки з гемоглобіном. 

 

13. Ушкодження правого переднього корінця 

поперекового сегмента спинного мозку 

людини призведе до: 

 а) часткового паралічу правої ноги;  

 б) часткової втрати шкірної чутливості 

правої ноги; 

 в) часткового паралічу лівої ноги; 

 г) часткової втрати шкірної чутливості 

лівої ноги. 

14. Структура, по якій передається більша 

частина інформації між двома півкулями 

головного мозку, називається: 

 а) Варолієв міст; 

 б) мозолисте тіло;  

 в) гіпофіз; 

 г) блукаючий нерв. 

15. Центральне представництво нюхового 

аналізатора у людини міститься у: 

 а) лобовій частці кори великих півкуль;  

 б) скроневій частці кори великих півкуль; 

 в) тім’яній частці кори великих півкуль; 

 г) потиличній частці кори великих 

півкуль. 

16. Скільки молекул ДНК містить структура, 

зображена на рисунку? 

 

 а) жодної;  

 б) одну; 

 в) дві; 

 г) три. 



17. Рибосоми безпосередньо пов’язані з 

здійсненням такого процесу: 

 а) реплікації; 

 б) фотосинтезу; 

 в) сплайсингу; 

 г) трансляції.  

18. Що є основною відміннісю вірусів від 

клітинних організмів? 

 а) здатність зберігати і передавати 

інформацію; 

 б) відсутність у хімічному складі 

нуклеїнових кислот; 

 в) наявність у хімічному складі 

нуклеїнових кислот; 

 г) відсутність білок-синтезуючого 

апарату.  

 

 

 

 

 

19. Зображена на рисунку молекула 

 

відноситься до: 

 а) ліпідів; 

 б) білків; 

 в) вуглеводів;  

 г) нуклеїнових кислот. 

20. Кросинговер відбувається під час: 

 а) першого поділу мейозу;  

 б) другого поділу мейозу; 

 в) першого поділу мітозу;  

 г) другого поділу мітозу. 

Тест Б 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів 

відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними 

можуть бути від одного до п’яти. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 

1. До багатоклітинних зелених водоростей 

відносяться: 

 а) кладофора; 

 б) хламідомонада; 

 в) ульва; 

 г) фукус; 

 д) спірогіра. 

2. Гриби формують мікоризу з: 

 а) зеленими водоростями; 

 б) мохами; 

 в) голонасінними;  

 г) однодольними покритонасінними;  

 д) дводольними покритонасінними.  

3. До голонасінних належать: 

 а) ламінарія; 

 б) сальвінія; 

 в) вельвічія;  

 г) маршанція; 

 д) кукурудза. 

4. Однодольними рослинами є: 

 а) кульбаба; 

 б) квасоля; 

 в) конвалія;  

 г) капуста; 

 д) ковила.  

5. Зображені на рисунку структури, 

розташовані на нижній частині листкової 

пластинки папоротей, пов’язані з 

виконанням таких функцій: 

 

 а) мінеральне живлення; 

 б) статеве розмноження;  

 в) нестатеве розмноження;  

 г) приваблення запилювачів; 

 д) фотосинтез. 

6. Нещодавно було виявлено, що певна 

рослина роду Philcoxia за допомогою 

підземних листків з клейкою поверхнею 

ловить ґрунтових нематод. Спіймані 

тварини слугують для рослини джерелом: 

 а) води; 

 б) кисню; 

 в) вуглекислого газу; 

 г) Нітрогену і Фосфору;  

 д) крохмалю. 

7. Мертві клітини можуть входити до складу 

таких тканин рослинного організму: 

 а) покривних;  

 б) твірних; 

 в) провідних;  

 г) фотосинтезуючих; 

 д) механічних.  



8. Які ознаки будови плодів є 

пристосуванням до поширення вітром? 

 а) яскраве забарвлення; 

 б) невелика маса;  

 в) наявність гачечків і причіпок; 

 г) наявність волоскоподібних виростів;  

 д) наявність м’ясистих, соковитих покривів. 

9. За допомогою численних війок 

пересуваються у просторі: 

 а) амеба протей; 

 б) трипаносома; 

 в) інфузорії;  

 г) форамініфери;  

 д) малярійний плазмодій. 

10. Ротовий апарат яких тварин є подібним до 

зображеного на рисунку? 

 

 а) махаон; 

 б) хатня муха; 

 в) колорадський жук;  

 г) травневий хрущ;  

 д) малярійний комар. 

11. Розвинута дихальна система є 

притаманною представникам типів: 

 а) Губки; 

 б) Кишковопорожнинні; 

 в) Молюски;  

 г) Плоскі черви; 

 д) Членистоногі.  

12. Представники якої групи тварин ведуть 

переважно вільноживучий спосіб 

існування? 

 а) круглі черви;  

 б) кільчасті черви;  

 в) війчасті черви;  

 г) стьожкові черви; 

 д) сисуни. 

13. Які із наведених продуктів входять до 

харчового раціону їжака європейського: 

 а) мухомор; 

 б) яблуко; 

 в) насіння сосни; 

 г) дощовий черв'як;  

 д) гадюка звичайна;  

14. Чому пояс задніх кінцівок міцно 

прикріплений до осьового скелету, а 

передній має великий запас руху відносно 

хребта? 

 а) тому що переважна більшість наземних 

хребетних під час руху опускається 

спершу на передні кінцівки, і їх пояс 

виконує функцію амортизації удару об 

поверхню; 

 б) тому що переважна більшість наземних 

хребетних поворот корпуса починає із 

повороту поясу передніх кінцівок; 

 в) тому що під час швидкого бігу задні 

кінцівки передають через пояс 

коливальні рухи хребту, що зменшує 

витрати енергії; 

 г) тому що переважна більшість наземних 

хребетних під час руху відштовхується 

від поверхні задніми кінцівками;  

 д) тому що пояс передніх кінцівок 

сформовано із окостенінь шкіри, що 

занурились вглиб, а пояс задніх кінцівок 

із розростань остистих дуг хребців 

крижового відділу хребта. 

15. Який орган у тварин називають зябрами? 

 а) випинаючий орган, на зовнішній 

поверхні якого відбуваються газообмін; 

 б) орган дихання мешканців водного 

середовища; 

 в) орган дихання безхребетних тварин, 

ланцетника, хрящових та кісткових риб, 

личинок амфібій; 

 г) орган дихання, який розвивається із 

стінок глотки; 

 д) орган дихання, який розвивається із 

виростів покривів тіла. 

16. До поясу верхніх кінцівок коня входять 

такі кістки: 

 а) лопатка;  

 б) ключиця;  

 в) плечова кістка; 

 г) ліктьова кістка; 

 д) променева кістка. 

17. Зазначте таксони, до яких належить 

американський алігатор: 

 а) Клас Земноводні; 

 б) Клас Рептилії;  

 в) Ряд Лускаті;  

 г) Ряд Хвостаті; 

 д) Ряд Крокодили.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Що є спільного у тварин, зображених на 

рисунках: 

 

 

 а) є гермафродитами; 

 б) мають внутрішній скелет; 

 в) дихають легенями;  

 г) мають нервову систему;  

 д) мають серце з кількох камер.  

19. По яких судинах організму людини тече 

оксигенована (насичена киснем) кров? 

 а) легеневі вени;  

 б) легеневі артерії; 

 в) сонні артерії;  

 г) клубові артерії;  

 д) порожнисті вени. 

20. До факторів неспецифічного 

гуморального імунітету відносять: 

 а) лізоцим слини;  

 б) хлоридна кислота шлункового соку;  

 в) антитіла В-лімфоцитів; 

 г) Т-лімфоцити; 

 д) тканинні макрофаги. 



21. По пучку Гіса провідної системи серця 

людини збудження поширюється на: 

 а) міокард правого передсердя; 

 б) міокард лівого передсердя; 

 в) міокард правого шлуночка;  

 г) міокард лівого шлуночка;  

 д) перикард. 

22. До складу слини людини входять такі 

речовини: 

 а) амілаза;  

 б) муцин;  

 в) пепсин; 

 г) хлоридна кислота; 

 д) вода.  

23. Показник основного обміну – це кількість 

енергії, яка необхідна для існування 

організму. Ця енергія витрачається 

переважно на роботу: 

 а) серця;  

 б) органів дихання;  

 в) шлунка і кишечника; 

 г) нервової системи;  

 д) нирок.  

24. У розгинанні ліктьового суглоба беруть 

участь такі м’язи: 

 а) діафрагма; 

 б) двоголовий м’яз плеча; 

 в) триголовий м’яз плеча;  

 г) ліктьовий м’яз;  

 д) трапецієподібний м’яз. 

25. Поширення збудження вздовж аксона 

нейрона обумовлене: 

 а) переміщенням у мембрані нейрона 

сигнальних ліпідів; 

 б) протіканням колових струмів між 

збудженою і незбудженою ділянками 

мембрани;  

 в) активацією натрій-калієвого насоса; 

 г) підвищенням активності мітохондрій; 

 д) виділенням медіаторів хімічної 

природи. 

26. Які хімічні речовини спричиняють 

прискорення серцевої діяльності? 

 а) ацетилхолін; 

 б) адреналін;  

 в) пепсин; 

 г) окситоцин; 

 д) тироксин.  

27. Чутливі волокна входять до складу таких 

нервів: 

 а) нюхового;  

 б) блукаючого;  

 в) зорового;  

 г) окорухового; 

 д) трійчастого.  

28. Які структури головного мозку здатні 

виробляти гормони? 

 а) епіфіз;  

 б) гіпофіз;  

 в) гіпоталамус;  

 г) мозочок; 

 д) кора великих півкуль. 

29. Положення тіла в просторі сприймається 

за допомогою: 

 а) барабанної перетинки; 

 б) кісточок середнього вуха; 

 в) півколових каналів внутрішнього 

вуха ; 

 г) камер присінку внутрішнього вуха;  

 д) завитки внутрішнього вуха. 

 

 

 

 

 

30. Відомий в історії медицини пацієнт H.M. з 

ураженням однієї з ключових для 

формування пам’яті структур – 

гіпокампу (морського коника) −−−− втратив 

здатність запам’ятовувати нові події і 

факти, проте демонстрував успішне 

формування моторних навичок. Які 

висновки можна зробити з цього 

спостереження? 

 а) здатність пригадувати минулі події і 

здатність запам’ятовувати нові події 

забезпечуються різними структурами 

головного мозку; 

 б) пам’ять на події і моторна пам’ять 

забезпечуються різними структурами 

головного мозку;  

 в) пам’ять на події і моторна пам’ять 

забезпечуються гіпокампом; 

 г) гіпокамп слабко пов’язаний з 

формуванням пам’яті на події і факти; 

 д) гіпокамп слабко пов’язаний з 

формуванням моторної пам’яті.  

31. Для того, щоб із зовнішнього середовища 

потрапити до матриксу мітохондрії 

клітини картоплі молекула кисню повинна 

пройти через: 

 а) плазматичну мембрану; 

 б) клітинну стінку; 

 в) мембрану лізосоми; 

 г) внутрішню мембрану мітохондрії; 

 д) зовнішню мембрану мітохондрії. 

32. Які функції можуть виконувати 

нуклеотиди у клітинах? 

 а) є мономерами білків; 

 б) є мономерами РНК і ДНК;  

 в) є акумуляторами енергії;  

 г) є акцепторами атомів Гідрогену;  

 д) транспортують кисень. 

33. Ліпіди з простими, а не складними 

ефірними зв’язками є типовими для 

плазматичної мембрани: 

 а) архебактерій;  

 б) рослин; 

 в) грибів; 

 г) еритроцитів; 

 д) нейронів. 

34. Компоненти дихального ланцюга можуть 

бути локалізовані у: 

 а) мембрані ядра; 

 б) стромі мітохондрій; 

 в) зовнішній мембрані мітохондрій; 

 г) внутрішній мембрані мітохондрій;  

 д) плазматичній мембрані прокаріотів.  

35. Енергії АТФ потребують: 

 а) робота Na/K-насоса;  

 б) вхід Na
+
 в клітину при розвитку 

потенціала дії; 

 в) вихід Ca
++

 з внутрішньоклітинних депо; 

 г) екзоцитоз;  

 д) ендоцитоз.  

36. Кишкова паличка Escherichia coli має 

температурний оптимум життєдіяльності 

в районі: 

 а) + 9 °С; 

 б) + 23 °С; 

 в) + 37 °С;  

 г) + 51 °С; 

 д) + 65 °С. 

37. Спільними ознаками роботи дихального 

ланцюга мітохондрій та фотосинтезу в 

хлоропластах є: 

 а) відбуваються у двомембранних 

органелах;  

 б) в процесі виділяється кисень;  

 в) для перенесення певних хімічних груп 



використовуються динуклеотиди;  

 г) на певному етапі відбувається 

накопичення йонів H
+
;  

 д) потребують сонячного світла. 

38. У циклі Кальвіна беруть участь такі 

ферменти: 

 а) РНК-полімераза; 

 б) ДНК-полімераза; 

 в) цитохромоксидаза; 

 г) рибулозодифосфаткарбоксилаза;  

 д) НАДН-дегідрогеназа. 

 

 

39. Послідовність poly-A на кінці мРНК є 

важливою для: 

 а)  транспорту мРНК в цитоплазму;  

 б) часу життя мРНК; 

 в) захисту мРНК від 3’-екзонуклеаз; 

 г)  захисту мРНК від 5’-екзонуклеаз; 

 д) термінації транскрипції. 

40. Стосовно бактерій правильними є 

твердження: 

 а) можуть запасати глікоген; 

 б) можуть мати джгутики;   

 в) можуть ділитися мітозом;  

 г) можуть утворювати спори;  

 д) можуть бути автотрофами.  

 

Тест В 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є 

правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. Зверніть увагу на листок 

для відповідей. Бажаємо успіху! 

 

В1. На малюнку наведено типи кореневої системи рослин.  

 

1.1. Стрижнева коренева система зображена на рисунках: 

а) позначених літерами А і В; 

б) позначених літерами Б і В; 

в) позначених літерами А і Г; 

г) позначених літерами В і Г. 

Ознайомтеся з наведеними нижче зображеннями рослин. Вкажіть, коренева система якого типу 

притаманна для кожної з цих рослин. 

 
 

1.2 1.3 1.4 1.5 

 



В2. Розгляньте наведені на малюнку діаграми суцвіть: 

 

 

 

А Б В Г Д Е 

Визначте, яке з цих суцвіть притаманне рослинам, наведеним на зображеннях нижче. 

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

 

В3. На схемах, наведених нижче, показані частини життєвих циклів найпростіших.  

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 
Визначте, які з зазначених життєвих циклів притаманні збудникам таких захворювань людини: 

3.1. сонної хвороби; 

3.2. токсоплазмозу; 

3.3. амебної дизентерії; 

3.4. малярії. 

В4. Уважно роздивіться наведені рисунки. 

 

Вкажіть, на яких рисунках зображено: 

4.1. риб, які можуть дихати атмосферним повітрям; 

4.2. риб, які мають виключно зяброве дихання; 

4.3. риб, які мають функціонуючі легені; 

4.4. риб, у яких редуковані легені, які не використовуються як органи дихання; 

4.5. риб, які здатні мешкати у прісній воді; 

4.6. риб, які мешкають, лише у морській воді; 

4.7. риб, яким властиве яйцеживородіння; 

4.8. риб, які розмножуються в Саргасовому морі. 

 

5. На малюнках зображено деякі частини травної системи людини. 

 

 

 



 

  

5.1. Розташуйте ці органи у порядку, який відповідає порядку проходження по ним хімуса.  

5.2. У яких відділах травного тракту зустрічаються посмуговані м’язи? 

5.3. У якому відділі травного тракту відбувається всмоктування більшої частини вуглеводів їжі? 

5.4. У якому відділі травного тракту відбувається виділення жовчі? 

5.5. У якому відділі травного тракту відбувається виділення хлоридної (соляної) кислоти? 

 

В6. Нижче наведені зображення деяких органів: 

 
 

 

 

А Б В Г 

Визначте, якому з наведених органів відповідає кожен з наступних гістологічних препаратів. 

  

6.1 6.2 

  

6.3 6.4 

6.5. Визначте, яка з перелічених речовин в найбільшій кількості зустрічається у кожному з 

органів: 

а) міозин, 

б) глікоген, 

в) карбонат кальцію, 

г) мієлін. 

 

В7. Розгляньте схеми будови імуноглобулінів людини та дайте відповіді на запитання:  

 

7.1. На якій схемі наведено будову IgA? 

7.2. На якій схемі наведено будову IgD? 

7.3. На якій схемі наведено будову IgE? 

7.4. На якій схемі наведено будову IgG? 

7.5. На якій схемі наведено будову IgM? 

7.6. Якими стрілками позначено легкий ланцюг антитіла? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 



7.7. Якими стрілками позначено важкий ланцюг антитіла? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

7.8 Якими стрілками позначено антиген-зв’язувальну ділянку? 

а) 1; 

б) 2; 

в) 3; 

г) 4. 

7.9. Антитіла якого класу синтезуються при первинній імунній відповіді? 

а) IgA; 

б) IgD; 

в) IgE; 

г) IgG; 

д) IgM. 

7.10. Антитіла якого класу є секреторними? 

а) IgA; 

б) IgD; 

в) IgE; 

г) IgG; 

д) IgM. 

 

В8. За джерелом енергії та органічної речовини усі живі організми можна поділити на такі групи: 

А – фотоавтотрофи, 

Б – фотогетеротрофи, 

В – хемоавтотрофи, 

Г – хемогетеротрофи. 

Визначте, яким з перелічених груп відповідають наступні описи: 

8.1. Організми споживають готові органічні сполуки, частина з яких використовується для побудови 

власного тіла, а частина окиснюється для отримання енергії; 

8.2. Організми споживають сірководень, здатні існувати в анаеробному середовищі, потребують 

наявності у середовищі вуглекислого газу, а також освітлення; 

8.3. Організми можуть за рахунок енергії сонячного світла синтезувати АТФ, нездатні використовувати 

вуглекислий газ для синтезу органічних сполук, споживають готові органічні сполуки; 

8.4. Організми потребують освітлення і наявності у середовищі вуглекислого газу та води, їхня 

життєдіяльність супроводжується виділенням в атмосферу кисню; 

8.5. Організми окиснюють двовалентний Ферум до трьохвалентного, і за рахунок енергії, яка 

виділяється в цій реакції, вони синтезують органічні речовини з вуглекислого газу або карбонатів. 

 


