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11 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 знаходиться в : 
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. 
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4 завдання  
1) Кількість типів нуклеотидів, що трапляються в  нуклеїнових кислотах:  

а) один;  б) два;  в) три;  г) чотири;   д) п’ять. 
2) Кількість молекул АТФ, що утворюються при гліколізі:  

а) одна ;  б) дві;  в) три;  г) чотири;  д) шість. 
3) Галактоза належить до: 

а) дисахаридів;  б) полісахаридів;  в) трисахаридів;  
г) олігосахаридів;   д) моносахаридів. 

4) Структурна одиниця  апарату Гольджі називається: 
а) тилакоїд; б) діктіосома;  в) мікротрубочка; г)  грана; д)  криста. 

5) Кількість молекул РНК у вірусі імунодефіциту людини: 
а) одна;   б) дві;  в) три;  г) чотири;   д) п’ять. 
 

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) лізоцим;   е) глюкагон. 

3) Синтез  АТФ відбувається в:  
           а) хлоропластах;  б) мезосомах;  в) рибосомах;  
           г) лізосомах;  д) центріолях;   е) мітохондріях. 
2 завдання 

     Назвіть прізвище вченого, який:  
    1) дав перший опис рефлексу; 
  2) створив капустяно-редьковий гібрид;  
  3) розробив теорію стабілізуючого природного добору. 

   3 завдання 
  Наведіть відповідний термін:  

     1) повторення в ембріогенезі  ознак віддалених предків; 
     2) процес видалення інтронів та з’єднання екзонів; 
     3) послідовна  зміна одного біоценозу іншим на певній території; 
     4) тип гаструляції в ланцетника. 

 
ІІI рівень 
 

1) Перелічіть типи симбіозу і дайте їм характеристику.  
2) Задача. 

Чоловік отримав від матері хромосому з генами А і В, від батька — з 
генами а і b, причому ці гени успадковуються зчеплено. Його жінка — 
рецесивна гомозигота. Яка ймовірність того, що їхня дитина буде 
рецесивною за обома генами, якщо відстань між генами 4 морганіди? 

 
 


