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9 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) Структурно-функціональна одиниця печінки називається : 
 а) клубочок;    б) капсула;   в) нефрон;     г) часточка;   д) ацинус. 

 2) До кісток черепа НЕ належить кістка: 
а) під’язикова;  б) решітчаста;  в) горохоподібна;  
г) скронева;  д) піднебінна. 

3)  Найбільшим м’язом в  організмі  людини є: 
а) чотирьохголовий м’яз стегна;  б) кравецький;  в) біцепс;  
г) трицепс;  д) сідничний. 

4)  Гіаліновий хрящ є основою: 
а) вушної раковини ;   б)  надгортанника;  в) міжхребцевого 
диску;   г) суглобової поверхні; д) сухожилку .  

5) Вітаміном, необхідним для кровотворення, є: 
а) С  б) В12  в) P  г) D   д) А 

 
ІI рівень 

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

 а) трипсин;   б) пеніцилін;  в) пепсин;   
 г) колхіцин;   д) каталаза. 
2) До гормонів надниркових залоз належать: 

а)  інсулін;   б) соматотропін;   в) тироксин;  
г) кортикостероїди;   д) адреналін. 

3) До сенсорних  нервів належать: 
 а) зоровий;  б) лицевий;  в) присінково - завитковий;  
 г) блукаючий;  д) діафрагмальний. 
4) Органи - депо глікогену в організмі: 

а) селезінка;  б) печінка; в) жовтий кістковий мозок;  
г) м’язи;  д) підшкірна клітковина. 

          2 завдання 
         Назвіть прізвище вченого, який:  

1) розробив вчення про аналізатори; 
2) відкрив резус - фактор; 
3) відкрив явище фагоцитозу. 

          3 завдання 
      Наведіть відповідний термін:  

1) речовини,  які розпізнаються імунною системою як чужорідні. 
2) процес утворення формених елементів крові; 
3) сукупність процесів синтезу органічних речовин в організмі; 
4) речовини, за допомогою яких в синапсі передається нервовий імпульс. 

 
ІІI рівень 

 
1) Особливості будови нервової тканини. 

2) Механізм функціонування зорового аналізатора в людини. 


