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10 клас 
I рівень  

 1 завдання   
 1) Гаметофіт Папоротеподібних називається:  

а) передросток;  б) стробіл;  в) заросток;  г) вайя;   д) сорус.   
2) Суцвіття « складний зонтик» має рослина: 

а) соняшник; б) капуста;     в) фенхель;     г) ревінь;  д) томат. 
3) Тип плоду у горіха волоського:  

а) ягода;  б) кістянка;  в) горіх;   г) яблуко;  д) сім’янка. 
4) Арахіс належить до родини: 

а) Пасльонові; б) Гарбузові; в) Розоцвіті; г) Хрестоцвіті;  д) Бобові. 
5) Розділ ботаніки, що вивчає  мохоподібні рослини, називається: 

а) птеридологія; б) ліхенологія; в ) бріологія; г) карпологія; д) мікологія. 
 2 завдання   

1) Малярійний плазмодій належить до типу: 
а) Інфузорії; б) Саркоджгутиконосці; в) Апікомплекси (Споровики);  

 г)   Плазмодії;  д)  Дінофлагеляти. 
2) Кількість шийних хребців у жирафи:  
  а) 4;  б) 7;   в) 12;  г) 28;   д) 42. 
3) Проміжний хазяїн печінкового сисуна належить до класу: 

а) Амфібії;   б) Рептилії;  в) Черевоногі молюски; 
г) Комахи;   д) Ракоподібні. 

4) Трилобіти належать до типу:  
а) Кільчасті черви;  б) Молюски;  в) Членистоногі;  
г) Плоскі черви ;   д) Круглі черви. 

5)  Так звані «хижі зуби» у представників ряду Хижаки є спеціалізованими: 
а) різцями;  б) іклами;  в) малими кутніми; г) великими кутніми;  д) 
правильної відповіді немає. 

 3 завдання   
1) Центр орієнтовних слухових рефлексів знаходиться в: 

а) довгастому мозку;   б) мозочку;  в)  середньому мозку;  
г) проміжному мозку;  д) задньому мозку. 

2) Двостулковий клапан серця називається також: 
а) трикуспідальний;  б) аортальний;  в) мітральний;   
г) семілунарний;   д) пульмонарний. 

3) Вазопресин синтезується в: 
а) гіпоталамусі;   б) епіфізі;   в) таламусі;  
г) надниркових залозах;   д) гіпофізі. 

4) Тромбоцити є фрагментами: 
а) базофілів;  б) мегакаріоцитів; в)  нейтрофілів;  
 г) еозинофілів;   д) моноцитів. 

5)  Гальмівним медіатором синапсів є: 
а) адреналін;  б) серотонін;  в) гамма – аміномасляна кислота;  
г) ацетилхолін;   д) норадреналін. 
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 4 завдання  
1) Облігатним анаеробом є:  

а)  туберкульозна паличка; б) бацила сибірки;  в) дифтерійна паличка;  
 г) правцева паличка;  д) холерний вібріон. 

2) Білком, що містить Купрум є: 
а) гемоглобін;   б) хлорокруорин;  в) міоглобін; 
г) гемоцианін;  д) феритин. 

3) Основним компонентом  клітинної стінки бактерій є: 
а) хітин;   б) пектин;  в) муреїн;  
г) целюлоза;   д) геміцелюлоза. 

4) Мікрофіламенти цитоскелету побудовані з: 
а) міозину; б) актину;  в) тубуліну; г)  динеїну ; д)  кератину. 

5) ДНК  - вмісним  вірусом є: 
а) вірус грипу;   б) вірус віспи; в) вірус тютюнової мозаїки;  

      г) вірус імунодефіциту людини;   д) вірус  сказу. 
ІI рівень 

1 завдання (декілька правильних відповідей) 
1)  До ферментів  належать: 

а) гастрин;  б) глюкагон; в) пепсин; г) рибозим;  
 д) птіалін;  е) окситоцин; є) трипсин; ж) секретин. 

2) До білків четвертинної  структури  належать: 
а) гемоглобін;  б) вірусний капсид; в) тубулін;  г) інсулін;   

 д) фіброїн;   е) колаген;   є) каталаза;   ж) лізоцим. 
3)  Хвороби, викликані геномними  мутаціями, вперше описали: 
        а) Шерешевський;         б) Клайнфельтер;   в)  Базедов;  г) Даун;       
        д) Едвардс;        е) Дальтон;     є) Альцгеймер;   ж) Аддісон. 
    2 завдання 

        Назвіть прізвище вченого, який:  
    1) запровадив термін «дарвінізм»; 
  2) відкрив пеніцилін;  
  3) відкрив явище хемосинтезу. 
   3 завдання 

    Наведіть відповідний термін:  
     1) розповсюдження плодів і насіння за допомогою птахів; 
     2) неклітинні інфекційні агенти суто білкової природи; 
     3) рослини,  здатні переносити високу засоленість ґрунту; 
     4) обмін ділянками  між негомологічними хромосомами. 

ІІI рівень 
1 завдання   
Особливості будови прокаріотичної клітини порівняно з еукаріотичною. 
2 завдання   
1) Задача. Фрагмент ДНК складається з 462 нуклеотидів. У процесі 

трансляції для утворення одного пептидного зв’язку  витрачається 
одна молекула АТФ. Визначте, скільки молекул глюкози повинно 
пройти повне розщеплення для забезпечення синтезу поліпептидного 
ланцюгу, закодованому в даному фрагменті ДНК. Відповідь 
обґрунтувати. 


