
9 клас 
I рівень  
(одна правильна відповідь) 
 

 1 завдання 
 1) Клітини, які у зародковому мішку насінини  розташовані біля  

яйцеклітини, називаються: 
а) антиподи;  б) репродуктивні;  в) вегетативні;  
 г) синергіди;   д) генеративні.   

2) Тип суцвіття в  конюшини:  
а) початок;   б) кошик;   в) китиця;  г) голівка;  д) волоть. 

3) Тип плоду в горобини: 
а) ягода;  б) кістянка;  в) горішок;   г) яблуко;  д) сім’янка. 

4) Огірок належить до родини: 
а) Пасльонові; б) Гарбузові; в) Розоцвіті; г) Хрестоцвіті;  д) Огіркові. 

5) До синьо-зелених водоростей належить: 
а) хлорела; б) спіруліна; в) улотрикс; г) хламідомонада; д) спірогира. 

2 завдання  
1) Серед Найпростіших статевий процес по типу кон’югації 
  характерний для:  

а) амеби;   б) евглени;   в) інфузорії;  г) трипаносоми; 
  д) малярійного плазмодія.  

2) Кількість камер серця в амфібій:  
  а) одна;  б) дві;  в) три;  г) чотири;   д) п’ять. 
3) До якого ряду комах належить переносник збудника африканської сонної 
хвороби: 

а) твердокрилі;  б) двокрилі;  в) прямокрилі;  
г) лускокрилі;  д) перетинчастокрилі. 

4) До Першозвірів належить: 
а) бронтозавр; б) єхидна; в) птеродактиль; г) їжак; д) тапір. 

5) Остаточним хазяїном ціп’яка бичачого є:  
а) велика рогата худоба;  б) ропуха;  в) людина;    
г) окунь;  д) ставковик. 

3 завдання   
1) Адреналін утворюється в: 

а) гіпофізі;   б) підшлунковій залозі;  в) вилочковій залозі;  
 г) надниркових залозах;   д) епіфізі. 

2) Кількість легеневих вен у  людини: 
а) одна; б) дві; в) три; г) чотири; д) п’ять. 

3) Дихальний центр розташований у : 
а) гіпоталамусі;   б) довгастому мозку;  в) мозочку;  
г) середньому мозку;  д) мості заднього мозку. 

4) Оболонка, що оточує аксон, містить: 
а) нуклеїн;  б) мієлін;  в) полісахарид;  г) муреїн;  д) хітин. 

5) Середня тривалість життя еритроцитів: 
а) 3-4 дні;   б) 30 днів;   в) 3-4 місяці;  г) 6 місяців;  д) 12 місяців. 

 



4 завдання  
1) Структурно-функціональна одиниця нирки називається : 
 а) клубочок;  б) капсула Боумена;   

в) нефрон;    г) каналець;   д) петля Генле. 
 2) Кількість кісток у  кисті людини: 

а) 14;  б) 18;  в)15;  г) 27;  д) 32. 
3)  Найбільшу кількість нервових волокон має нерв: 

а) стегновий; б) блукаючий;  в) зоровий;  г) слуховий;
 д) сідничний. 
4) Фібриноген утворюється в:  

а) печінці;    б) червоному кістковому мозку;   
в) лімфовузлах;  г) селезінці;  д) жовтому кістковому мозку. 

5) До захворювання на рахіт призводить дефіцит вітаміну: 
а) С  б) В12  в) В6  г) D   д) А 

 
ІI рівень 

 
1 завдання (декілька правильних відповідей) 

 1)  До ферментів належать: 
 а) птіалін;   б) пеніцилін;  в) пепсин;   
 г) колхіцин;  д) гістон; е) каталаза. 
2) До гормонів належать: 

а) трипсин;  б) соматотропін;   в) тироксин;  
г) овальбумін;  д) гістон;    е) глюкагон. 

3) До черепно-мозкових нервів належать: 
 а) потиличний; б) лицевий;  в) блукаючий;  
 г) діафрагмальний;  д) трійничний е) шийний. 

 
 
          2 завдання 

         Назвіть прізвище вченого, який:  
1) дав перший опис рефлексу; 
2) відкрив групи крові; 
3) здійснив першу вакцинацію. 

 
          3 завдання 
      Наведіть відповідний термін:  

1) плазма крові, позбавлена фібриногену; 
2) зворотне всмоктування речовин в канальцях нирки; 
3) сукупність процесів розщеплення органічних речовин в організмі; 
4) здатність ока змінювати фокусну відстань. 

 
ІІI рівень 

 
1) Перелічіть  формені елементи крові та назвіть їхні функції. 

2) Опишіть будову та механізм функціонування синапсу. 

 


