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Тест А 
 Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який із 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. Вода потрібна для розмноження спорових 

рослин тому, що в ній відбувається рух: 

 а) сперматозоїдів до яйцеклітин;  

 б) яйцеклітин до сперматозоїдів; 

 в) сперматозоїдів до спор; 

 г) спор до спорангіїв. 

2. Яка основна хімічна речовина характерна 

для клітинних оболонок справжніх грибів: 

 а) суберин; 

 б) хітин;  

 в) муреїн; 

 г) лігнін. 

3. Яку функцію виконує камбій? 

 а) твірну;  

 б) захисну;  

 в) опорну; 

 г) транспортну. 

4. Зображена на рисунку рослина  

 

розмножується: 

 а) спорами з виростами; 

 б) насінням із "крильцями";  

 в) соковитими ягодами; 

 г) сухими горіхами. 

5. Чим є зображений на фотографії довгастий 

елемент? 

 

 а) засохлими екскрементами мамонта; 

 б) елементом кінцівки сучасної комахи; 

 в) лускою вимерлої акули; 

 г) черепашкою вимерлого молюска.  

6. На рисунку зображено послідовні стадії 

функціонування певної структури 

організму найпростіших. 

Більшість організмів, які мають таку 

структуру, ведуть такий спосіб життя: 

 а) мешкають у прісній воді;  

 б) мешкають у морській воді; 

 в) мешкають в порожнині травної системи 

ссавців; 

 г) є внутрішньоклітинними паразитами. 

7. Паразитичною комахою з неповним 

метаморфозом є: 

 а) блоха собача; 

 б) воша головна;  

 в) малярійний комар; 

 г) коростяний свербун. 

8. Яке твердження вірно характеризує 

кровоносну систему тварини, зображеної 

на рисунку? 

 

 а) незамкнена; 

 б) має чотирикамерне серце; 

 в) має трикамерне серце;  

 г) кров від серця тече венами. 

9. "Крила" ящірки, зображеної на рисунку 

 

мають таке походження: 

 а) видозмінені передні кінцівки; 

 б) видозмінені задні кінцівки; 

 в) шкірні складки, підтримані спеціальними 

кістками;  

 

 г) шкірні складки, підтримані виростами 

хребців. 

10. До ряду Ластоногі належать: 

 а) морський котик та морський лев;  

 б) морська зірка та морський чорт; 

 в) морський коник та морський лев; 

 г) морський карась та морський бичок. 

11. Яка ознака властива ссавцям, але не 

птахам? 

 а) теплокровність; 

 б) живонародження;  

 в) дихання повітрям; 

 г) наявність внутрішнього вуха. 

12. Збагачена киснем кров рухається по: 

 а) верхній порожнистій вені; 

 б) нижній порожнистій вені; 

 в) яремній вені; 

 г) легеневій вені.  

13. У давній Індії підозрюваним у злочині 

пропонували проковтнути жменю сухого 

рису. Злочинці не могли проковтнути рис 

через зменшене слиновиділення внаслідок: 

 а) активації симпато-адреналової системи;  

 б) гальмування симпато-адреналової 

системи; 

 в) подразнення больових рецепторів 

ротової порожнини; 

 г) активації парасимпатичного ядра 

язикоглоткового нерва; 

14. У альпініста після адаптації до високогір’я 

збільшилась киснева ємність крові 

завдяки збільшенню: 

 а) утворення еритроцитів;  

 б) дихального об’єму; 

 в) насичення крові вуглекислим газом; 

 г) частоти дихання. 



15. Однією з функцій якого м'язу є захист від 

механічних впливів органів черевної 

порожнини? 

 а) прямий м'яз живота;  

 б) кравецький м'яз; 

 в) міжреброві м'язи; 

 г) великий грудний м'яз. 

16. Яка структура головного мозку людини 

відіграє ключову роль у інтеграції 

процесів нервової та гуморальної 

регуляції? 

 а) епіфіз; 

 б) гіпофіз; 

 в) гіпоталамус;  

 г) таламус. 

17. Клітини, зображені на рисунку 

 

належать до: 

 а) хеморецепторів; 

 б) механорецепторів; 

 в) терморецепторів; 

 г) фоторецепторів.  

18. Відомий французький вчений Поль Брока 

у ХІХ столітті, спостерігаючи за 

пацієнтами з черепно-мозковими 

травмами, описав у корі головного мозку 

центр, розташований у задній частині 

нижньої лобової звивини. Функцією цього 

центру є: 

 

 а) контроль рухової активності, пов'язаної з 

мовленням;  

 б) контроль усіх довільних рухів; 

 в) контроль емоційної поведінки; 

 г) виділення слів із слухового сенсорного 

потоку. 

19. У зрілих сперматозоїдах людини 

хромосом: 

 а) немає; 

 б) 23; 

 в) 46; 

 г) 48. 

20. У експерименті на стадії 16-и бластомерів 

у жаби був видалений один бластомер, 

який продовжував нормально розвиватись 

й створив новий зародок. Яку важливу 

властивість бластомерів було 

продемонстровано? 

а) утворення зародкових листків; 

б) тотипотентність; 

в) здатність до диференціації; 

г) здатність до ембріональної індукції. 

21. Жовток є макромолекулярними 

комплексами високої енергетичної 

цінності, які, у деяких організмів, можуть 

синтезуватися та модифікуватися самою 

яйцеклітиною в процесі її розвитку. Такий 

ендогенний жовток синтезується у: 

а) апараті Гольджі;  

б) мітохондріях;  

в) лізосомах;  

г) ендоплазматичній сітці.  

22. Одними з найпоширеніших спадкових 

хвороб, пов’язаних із порушенням функції 

лізосом, є лізосомні ензимопатії. Вони є 

наслідком генних мутацій і проявляються 

недостатністю чи повною відсутністю 

певного лізосомного ферменту або 

синтезом білкових молекул із зниженою 

біокаталітичною активністю. Дефект або 

відсутність одного чи декількох 

лізосомних ферментів призводить до: 

а) посилення біосинтетичної активності; 

б) посилення фагоцитарної активності; 

в) накопичення у клітині речовин; 

г) зникнення клітинних включень.  

23. Кінцевим продуктом гліколізу в еукаріот 

є: 

 а) ацетил-КоА; 

 б) гліцеральдегід; 

 в) лактат; 

 г) піруват. 

24. У фотосинтезі ключовою реакцією синтезу 

органічних речовин із неорганічних є: 

 а) синтез АТФ; 

 б) синтез НАДФ•H; 

 в) фіксація СО2;  

 г) фотоліз води. 

25. Який етап енергетичного обміну 

локалізований у матриксі мітохондрій? 

 а) підготовчий; 

 б) гліколіз; 

 в) окисне фосфорилювання; 

 г) цикл Кребса.  

26. Матрицею для синтезу р-РНК слугує: 

 а) рибосома; 

 б) і-РНК; 

 в) т-РНК; 

 г) ДНК. 

27. Яка кількість різних типів гамет може 

сформуватись в організму з генотипом 

АаВbCCDDKkee:  

 а) 4; 

 б) 8; 

 в) 16; 

 г) 32. 

28. При аутосомно-рецесивному типі 

успадкування хвороби ймовірність 

народження у батьків-гетерозигот хворого 

сина складає: 

 а) 1 / 4; 

 б) 1 / 8;  

 в) 1 / 16; 

 г) 1 /  32. 

29. Ген, що відповідає за червоночутливий 
зоровий пігмент, міститься у Х-хромосомі 
людини. Рецесивна мутація в ньому є 
причиною однієї з форм порушення 
кольорового зору. Оберіть варіант, який 
вірно характеризує закономірність 
успадкування цього порушення: 

 а) воно буде частіше зустрічатися у 

чоловіків, ніж у жінок;  

 б) воно буде частіше зустрічатися у жінок, 

ніж у чоловіків; 

 в) воно буде однаково часто зустрічатися у 

осіб обох статей; 

 г) воно буде проявлятися виключно у 

чоловіків, якщо їх батько мав це 

порушення. 

30. Тип успадкування, при якому ген, що 

відповідає за аналізовану ознаку, 

міститься у мітохондріях людини, 

називається: 

 а) цитоплазматичним;  

 б) аутосомним; 

 в) рецесивним; 

 г) зчепленим зі статтю. 

 



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 фотосинтезу здатні: 

 а) деякі бактерії;  

 б) шапкові гриби; 

 в) зелені водорості;  

 г) голонасінні рослини;  

 д) покритонасінні рослини.  

2. Вкажіть правильні твердження стосовно 

зображеного на рисунку плода. 

 

 а) це плід квіткової рослини;  

 б) він соковитий, однонасінний; 

 в) він сухий, розкривний;  

 г) називається стручок; 

 д) називається біб.  

3. Вкажіть структури, з якими зливаються 

спермії при подвійному заплідненні: 

 а) пилкова трубка;  

 б) клітини стінки зав’язі; 

 в) центральна клітина;  

 г) яйцеклітина;  

 д) клітини супутники. 

4. Оберіть твердження, що правильно 

характеризують Рис посівний. 

 а) вирощування потребує занурення 

нижньої частини пагона у воду;  

 б) вирощування відбувається на 

кам’янистому субстраті; 

 в) листки мають сітчасте жилкування; 

 г) належить до родини Тонконогові;  

 г) належить до родини Айстрові. 

5. Пристосуванням стьожкових червив до 

паразитичного способу життя є: 

 а) розвинута зорова система; 

 б) розвинута статева система;  

 в) розвинута травна система; 

 г) наявність на головному кінці тіла органів 

прикріплення;  

 д) численні вирости на поверхні тіла.  

6. Вкажіть риси будови тіла притаманні 

кільчастим червам: 

 а) первинна порожнина тіла; 

 б) вторинна порожнина тіла;  

 в) сегментованість тіла; 

 г) наявність двокамерного серця; 

 д) черевний нервовий ланцюг. 

7. Синантропні види тарганів (що живуть у 

людських приміщеннях), за відсутності 

іншої їжі, здатні поїдати папір, який 

складений, практично, із чистої целюлози, 

котра не розщеплюється травними 

ферментами. Яким чином тарганам 

вдається засвоювати цей матеріал? 

 а) завдяки подрібненню; 

 б) завдяки кишковим симбіонтам; 

 в) завдяки дії жовчі; 

 г) завдяки дії спеціальних гормонів; 

 д) завдяки речовинам жирового тіла. 

8. На рисунку зображена тварина, що має 

назву Тіктаалік (наукова назва Tiktaalik 

roseae).  

 

Її родова назва означає в перекладі з мови 

корінних народів Канади "велика 

прісноводна риба, що живе на мілководді". 

Деякі особливості будови її тіла 

споріднюють цю тварину з земноводними. 

Оберіть з ряду ознак Тіктааліка ті, що 

відрізняють його від більшості кісткових 

риб і споріднюють із земноводними. 

 а) тіло вкрите лускою; 

 б) має зябра; 

 в) має сплощену у спинному напрямку 

голову із очима, розташованими на 

спинному боці;  

 г) має рухомий шийний відділ хребта;  

 д) відсутній непарний спинний плавець.  

9. У викопної групи архозаврів – птерозаврів 

грудина перетворена на кіль. Про що 

свідчить наявність цієї кістки у їхньому 

скелеті? 

 а) вони були предками птахів; 

 б) вони були здатні до польоту;  

 в) вони були здатні до ехолокації; 

 г) вони були здатні до вільного плавання; 

 д) вони були теплокровними. 

10. Пристосуванням ссавців до постійного 

проживання у водному середовищі є: 

 а) обтічна форма тіла; 

 б) втрата задніх кінцівок; 

 в) втрата суцільного шерстяного покриву; 

 г) втрата молочних залоз; 

 д) втрата залоз шкіри. 

11. У здорової дорослої людини проводять 

зондування порожнин серця і великих 

судин. Де знаходиться зонд, якщо протягом 

серцевого циклу зареєстровані зміни тиску 

від 2 до 120 мм? 

 а) лівий шлуночок;  

 б) правий шлуночок; 

 в) ліве передсердя; 

 г) праве передсердя; 

 д) аорта. 

12. У людини внаслідок патологічного процесу 

збільшена товщина альвеолокапілярної 

мембрани. Безпосереднім наслідком цього 

буде зменшення у людини: 

 а) кількості еритроцитів у крові; 

 б) кисневої ємності крові; 

 в) хвилинного об’єму дихання; 

 г) резервного об’єму видиху; 

 д) дифузійної здатності легень.  

13. Хлоридна (соляна) кислота шлункового 

соку виконує такі функції: 

 а) денатурує білки їжі;  

 б) розщеплює жири їжі; 

 в) створює кисле середовище, потрібне для 

роботи ферментів;  

 г) активує пепсиноген, перетворюючи його 

на пепсин;  

 д) вбиває деякі хвороботворні організми.  

14. Недбалий учень раптово зустрівся з 

директором школи. Концентрація якого 

гормону найшвидше збільшиться в крові 

учня? 

 а) інсуліну; 

 б) глюкагону; 



 в) соматотропіну; 

 г) адреналіну;  

 д) тироксину. 

15. У тварини відсутній зір, але зіничний 

рефлекс реалізується нормально. Де 

найбільш ймовірно знаходиться зона 

пошкодження? 

 а) зоровий перехрест; 

 б) верхні горбки середнього мозку; 

 в) нижні горбки середнього мозку; 

 г) сомато-сенсорна кора; 

 д) потилична кора.  

16. Мотонейрони (нейрони, що прямо 

інервують м'язи) містяться у таких 

частинах нервової системи: 

 а) спинний мозок;  

 б) довгастий мозок;  

 в) середній мозок;  

 г) мозочок;  

 д) моторна кора. 

17. Зображення людини з непропорційними 

частинами тіла 

 

ілюструє такий фізіологічний факт: 

 а) порушення пропорцій тіла внаслідок 

патологій розвитку; 

 б) порушення пропорцій тіла внаслідок 

вірусних інфекцій; 

 в) нерівномірність розташування у шкірі 

людини больових рецепторів; 

 г) нерівномірність волосяного покриву 

шкіри людини; 

 д) непропорційність площі соматосенсорної 

кори та відповідних ділянок шкіри.  

18. Загальне правило укладки білкової глобули 

в клітині у нормі передбачає наступне 

розміщення її амінокислотних залишків: 

 а) гідрофільні назовні;  

 б) гідрофільні всередині; 

 в) гідрофільні навколо алостеричного 

центру; 

 г) гідрофобні всередині;  

 д) гідрофобні назовні. 

19. Для шаперонів справедливе твердження:  

 а) до них належать білки теплового шоку;  

 б) забезпечують умови для укладання 

третинної структури білкової молекули;  

 в) забезпечують умови для укладання 

четвертинної структури білкової 

молекули;  

 г) ковалентно зв’язуються з білком, що 

зазнає фолдінг; 

 д) можуть мати АТФ-гідролазну активність.  

20. Зазначити назву метаболізму 

мікроорганізмів, що використовують як 

джерело карбону та електронів органічні 

речовини, а як джерело енергії – хімічні 

реакції:  

 а) хемолітоавтотрофний; 

 б) фотоорганогетеротрофний; 

 в) фотолітоавтотрофний; 

 г) хемоорганоавтотрофний; 

 д) хемоорганогетеротрофний;  

21. Основними функціями гладенької 

ендоплазматичної сітки є:  

 а) синтез ліпідів;  

 б) синтез олігосахаридів;  

 в) синтез білків;  

 г) участь у процесах детоксикації;  

 д) депонування іонів Са
2+
.  

22. Збільшення розмірів та кількості ядерець 

може свідчити про:  

 а) підвищення білкового синтезу;  

 б) посилення секреторної активності;  

 в) підготовку клітини до поділу;  

 г) старіння клітини;  

 д) початок апоптозу. 

23. Клітина, сприймаючи різні сигнали, 

трансформує їх певним чином, 

відповідаючи тим самим на зміни 

оточуючого середовища. Плазмолема при 

цьому є місцем сприйняття подразників 

зовнішнього (стосовно клітини) 

середовища, які можуть бути різними за 

природою. Такими подразниками можуть 

бути, наприклад: 

 а) кванти світла;  

 б) рН;  

 в) гормони;  

 г) тиск;  

 д) нейромедіатори. 

24. На вільних полісомах у цитозолі 

здійснюється біосинтез: 

 а) білків гістонів;  

 б) білків цитоскелету;  

 в) мітохондріальних білків;  

 г) антитіл;  

 д) гормонів білкової природи. 

25. За загальним визначенням ріст – це 

поступальна незворотна зміна (збільшення 

чи зменшення) маси та розмірів організму, 

органу, клітини за рахунок процесів 

метаболізму. Що з наведеного нижче вірно 

описує ріст клітинних угрупувань у складі 

багатоклітинного організму ссавців? 

 а) тканини та органи організму ростуть з 

різною швидкістю; 

 б) тканини та органи організму ростуть з 

однаковою швидкістю; 

 в) тканини та органи організму припиняють 

ріст неодночасно; 

 г) тканини та органи організму припиняють 

ріст одночасно; 

 д) одна тканина чи орган можуть впливати 

на ріст іншої тканини чи органа. 

26. Препарат колхіцин блокує перехід клітини 

на стадію: 

 а) інтерфази; 

 б) профази; 

 в) метафази; 

 г) анафази; 

 д) телофази. 

27. Які з перелічених термінів відповідають 

типам взаємодії  неалельних генів? 

 а) комплементарність; 

 б) кодомінування; 

 в) епістаз; 

 г) полімерія; 

 д) неповне домінування. 

28. Оберіть твердження, які вірно 

характеризують генетичний код: 

 а) однаковий практично в усіх організмів;  

 б) генетичний код прокаріотів та еукаріотів 

є різним; 

 в) одна амінокислота кодується 



послідовністю з трьох нуклеотидів;  

 г) кожній можливій комбінації з трьох 

нуклеотидів відповідає певна 

амінокислота; 

 д) кількість кодонів перевищує кількість 

кодованих амінокислот.  

29. За умови повного домінування та 

розташування локусів усіх перелічених 

генів у різних аутосомах розщеплення за 

фенотипом 9:3:3:1 буде спостерігатися при 

таких схрещуваннях: 

 а) Aa x Aa; 

 б) AaBb x AaBb;  

 в) AaBBCc x AaBBCc;  

 г) aaBbCC x aa BbCc; 

 д) AABbCc x aaBbCc.  

30. Sonic hedgehog (shh, "їжачок Сонік") - це 

назва білка (і відповідного гена), що регулює 

розвиток кінцівок.  

 

Він знаходиться під впливом гена LMBR1, 

локус якого міститься у 7 хромосомі. Мутація 

хоча б в одній копії LMBR1 призводить до 

порушення нормальної експресії гена shh, 

внаслідок чого на кінцівці розвиваються 

додаткові пальці (полідактилія). Визначте 

характер успадкування такої форми 

полідактилії. 

 а) цитоплазматичний; 

 б) аутосомно-домінантний;  

 в) аутосомно-рецесивний; 

 г) Х-зчеплений домінантний; 

 д) Х-зчеплений рецесивний. 

 

Тест В 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є 
правильними. Спосіб відповіді на ці запитання вказано у кожному з них. Зверніть увагу на листок 

для відповідей. Бажаємо успіху! 
В1. Життєвий цикл – це послідовність стадій розвитку, які проходять більшість організмів у 

процесі онтогенезу. Проаналізувавши малюнок, дайте відповіді на наступні запитання. 

 

1.1. Вкажіть, життєвий цикл представника 

якого відділу вищих рослин зображений на 

рисунку. 

а) Папоротеподібні;  

б) Хвощеподібні; 

в) Плауноподібні;  

г) Покритонасінні. 

1.2. Який процес є ключовим при утворенні 

спор, що показано стрілкою 1? 

а) мітоз;  

б) запилення; 

в) мейоз;  

г) запліднення. 

 

 

 

 

1.3. Яка структура позначена цифрою 4? 

а) спорофіт; 

б) гаметофіт;  

в) спорокарпій;  

г) спорангій. 

1.4. Якою є функція структур, позначених 

цифрами 2 і 3? 

а) вегетативне розмноження; 

б) ріст і розвиток; 

в) поділ; 

г) статеве розмноження.  

1.5. На етапі, позначеному цифрою 5, рослина 

продукує: 

а) чоловічі гамети; 

б) жіночі гамети;  

в) плоди;  

г) спори.  



 

В2. Розгляньте тварин на рисунку. 

 

2.1. Вкажіть представника (представників) класу Кісткові риби. 

2.2. Вкажіть представника (представників) класу Земноводні. 

2.3. Вкажіть представника (представників) класу Плазуни.  

2.4. Вкажіть види, які принаймні частину життя проводять у морі.  

2.5. Вкажіть види, у яких ніколи не було кінцівок, гомологічних кінцівкам людини (ані в 

ембріогенезі, ані у предкових форм).  

 

В3. Нижче схематично представлено принцип регуляції фізіологічних функцій із зворотним 

зв'язком. 

 

Проаналізуйте дану схему і оберіть з наведених п'яти елементів такі чотири, щоб вони утворили 

функціональну систему регуляції системного кров'яного тиску: 

А - ядра стовбуру головного мозку; 

Б - виділення наднирковими залозами в кров адреналіну; 

В - чутливі до розтягання клітини кровоносних судин; 

Г - серцевий м'яз; 

Д -  артеріальний кров'яний тиск. 

В4. Розгляньте рисунок. Встановіть відповідність між елементами будови, позначеними цифрами, 

та їхніми функціями. 

 

Функції: 

А -  проведення звукових коливань до барабанної перетинки; 

Б - проведення нервових імпульсів до центральної нервової системи; 

В - передача звукових коливань з барабанної перетинки на овальне вікно внутрішнього вуха; 

Г - передача звукових коливань з повітря на кістковий апарат середнього вуха; 

Д - перетворення звуків у форму нервових імпульсів; 

Е - сприйняття обертання голови. 

 



В5. Одними з найважливіших сполук живих організмів є ліпіди, які мають складну молекулярну і 

надмолекулярну організацію, а за своїми властивостями принципово відрізняються від інших 

речовин. 

 
 

А Б 

 

 

В Г 

  

Д Е 

 

 

Ж  

 

5.1. Які з наведених структур належать до 

ліпідів та ліпідних агрегатів? 

5.2. Які з наведених структур застосовують для 
доставки медичних препаратів до віддалених 
клітин-мішеней? 
5.3. Функції ліпідів у клітині: 

а) енергетична;  

б) захисна;  

в) каталітична; 

г) сигнальна;  

д) спадкова; 

е) структурна.  

5.4. Які особливості мембранних ліпідів 

сприяють більш рідкому стану мембрани? 

а) довгі ацильні залишки; 

б) короткі ацильні залишки;  

в) збільшення кількості залишків ненасичених 

жирних кислот;  

г) зменшення кількості залишків ненасичених 

жирних кислот; 

д) стабільний рівень холестеролу; 

е) зростання вмісту транс-ізомерів залишків 

ненасичених жирних кислот. 

5.5. Перетравлення ліпідів у ШКТ передбачає 

участь:  

а) амілази; 

б) жовчних кислот;  

в) мікроворсинок клітин тонкої кишки;  

г) мікрофлори сліпої кишки; 

д) панкреатичної ліпази;  

е) фосфоліпази.  

 

В6. Проаналізуйте наведену нижче схему і дайте відповіді на запитання. 

 

6.1. Представлена схема відображає процес: 

а) трансляції; 

б) транскрипції; 

в) реплікації;  

г) трансформації; 

д) трансдукції. 

6.2. Зазначений процес відбувається під час:  

а) пресинтетичного періоду інтерфази; 

б) синтетичного періоду інтерфази;  

в) постсинтетичного періоду інтерфази; 

г) мітозу; 

д) мейозу. 

 

6.3. Зазначений процес включає стадії:  

а) ініціації;  

б) елонгації;  

в) сегрегації; 

г) термінації;  

д) деструкції. 

6.4. Локалізація даного процесу в 

еукаріотичній клітині: 

а) ядро;  

б) апарат Гольджі; 

в) ендоплазматичний ретикулум; 

г) центріолі; 

д) лізосоми. 



В7. На рисунку представлений загальний план будови тваринної клітини. Проаналізуйте його та 

дайте відповіді на наступні запитання. 

 

 

7.1. Яка структура позначена на рисунку 

цифрою 6? 

а) гладенька ендоплазматична сітка; 

б) клітинний центр;  

в) апарат Гольджі;  

г) лізосома. 

7.2. До одномембранних органел належать 

структури, позначені на рисунку цифрами: 

а) 10, 11, 12;  

б) 4, 6, 7;  

в) 1, 2, 3;  

г) 1, 3, 6.  

 

7.3. Структури, позначені цифрою 11, 

ілюструють процес: 

а) апоптозу;  

б) піноцитозу;  

в) фагоцитозу;  

г) аутофагії.  

7.4. Системою енергозабезпечення є структура, 

позначена на рисунку цифрою: 

а) 1;  

б) 4;  

в) 6;  

г) 9.  

 

7.5. Біосинтез білка може відбуватися в клітині 

у місцях, позначених цифрами: 

а) 4, 7, 9;  

б) 1, 4, 5;  

в) 3, 5, 6;  

г) 10, 11, 12.  

7.6. Гіперплазія структур, позначених цифрами 

1 та 12, на фоні підвищення базофілії 

цитоплазми може свідчити про: 

а) підготовку клітини до поділу;  

б) зростання секреторної активності клітини;  

в) посилення фагоцитарної активності та 

зниження синтетичної;  

г) посилення синтетичної активності та 

гальмування секреторної.  

7.7. Зростання розмірів і кількості структур, 

позначених на рисунку цифрою 9, свідчить про: 

а) посилення транскрипції тРНК;  

б) підвищення білкового синтезу;  

в) початок реплікації ДНК;  

г) посилення репарації ДНК. 

7.8. Якою цифрою на малюнку позначена 

органела, для забезпечення роботи якої клітина 

запасає жири та глікоген: 

а) 1;  

б) 4;  

в) 6;  

г) 7. 

7.9. Пригнічення цитохромоксидази, що 

відбувається, наприклад, при отруєнні 

ціаністим калієм, приводить до порушення 

функціонування структури, позначеної на 

рисунку цифрою: 

а) 3;  

б) 4;  

в) 7;  

г) 9.  

 

В8. Один із типів гемофілії у людини успадковується за рецесивним типом. Відомо, що локус гена, 

який відповідає за цю ознаку, розташований у Х хромосомі. Позначимо хромосому, яка несе 

нормальний алель цього гена, як XH, а хромосому із рецесивним алелем як Xh. Проаналізуйте, які 

комбінації фенотипів та хромосомних наборів є правильними. 

Фенотипи: 

А - здоровий чоловік; 

Б - здорова жінка; 

В - здорова жінка, носій гена гемофілії; 

Г - здоровий чоловік, носій гена гемофілії; 

Д - чоловік, хворий на гемофілію; 

Е - жінка, хвора на гемофілію. 

 

Хромосомні набори: 

8.1. XHY; 

8.2. X
h
Y; 

8.3. XHXH; 

8.4. XHXh; 

8.5. X
h
X
h
. 

 

 

 


