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ЧАСТИНА І
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ
ТУРНІР ЮНИХ БІОЛОГІВ «NEOBIO»
Аджиєва Ольга Сергіївна
9 клас, ЗЗСО І-ІІ ступенів № 6 Мирноградської міської ради
Донецької області
Оберіть декілька правильних відповідей.
1.Для грибів характерним є:
а) наявність вакуолей в клітинах;
б) розмножуються спорами та ділянками грибниці;
в) міцелій утворений гіфами;
г) здатні до фотосинтезу;
д) клітинна стінка із муреїну.
2.Листкове походження мають:
а) кореневище папороті; б)вусики гороху;
в) колючки барбарису;
г) шипи троянди; д)вусики винограду.
3.Оберіть вищі рослини, у яких немає кореня:
а) мохи; б) повитиця; в) рогоз; г) конвалія; д) сальвінія.
4.Складні життєві цикли притаманні:
а) гострику; б) малярійному плазмодію; в) бичачому ціп’яку;
г)печінковому сисуну; д)аскариді.
5.Для пуголовків жаби характерним є:
а) бічна лінія; б) зябра; в) барабанна перетинка;
г) трикамерне серце; д) одне коло кровообігу.
6.Серце з двома передсердями і одним шлуночком мають:
а) кальмар; б) перлівниця; в) виноградний равлик;
г) карась; д) тритон.
7.У яких тварин в життєвому циклі є стадія личинки:
а) болотяна черепаха; б) миша хатня; в) ропуха сіра;
г) європейський вугор; д) горлиця кільчаста.
8.Ферменти, які розщеплюють білки:
а) муцин; б) мальтаза; в) трипсин; г) амілаза; д) пепсин.
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9.Які кістки входять до поясу верхньої кінцівки:
а) ключиця; б) променева; в) ліктьова; г) лопатка; д) плечова.
10.Із перерахованих залоз змішану секрецію здійснюють:
а) яєчник; б) щитоподібна залоза;
в) гіпофіз; г) підшлункова залоза; д) тимус.
11.Серед перерахованих білків оберіть ті, які входять до складу
плазми крові:
а) фібриноген; б) альбумін; в) глобулін; г) казеїн; д) міозин.
12.Реплікація ДНК може здійснюватися в:
а) ядрі; б) мітохондріях; в) лізосомах;
г) апараті Гольджі; д) хлоропластах.
13.До складу яких сполук входить нуклеотид з урацилом:
а) тРНК; б) ДНК; в) іРНК;
в) целюлоза; г) білки; д) фосфоліпіди.
14.Внаслідок мейозу утворюються:
а) яйцеклітини та сперматозоїди у зозулиного льону;
б) яйцеклітини та сперматозоїди тварин;
в) спори вищих рослин;
г) спермії хвойних;
д) спори водоростей.
15.Які функції в клітині виконує комплекс Гольджі:
а) утворення лізосом;
б) сортування і перетворення білків;
в) утворення акросоми сперматозоїда;
г) формування скоротливих вакуолей у прісноводних
організмів;
д) утворення рибосом.
Відповіді:
1) а,б,в
2) б,в
3) а,б,д
4) б,в,г
5) а,б,д
6) а,б,д
7) в,г
8) в,д
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9) а,г
10) а,г
11) а,б,в
12) а,б,д
13) а,в
14) б,в
15) а,б,в,г

Андрійченко Ольга Володимирівна
9 клас, Ніжинська гімназія № 3
1.Всмоктування та засвоєння поживних речовин відбувається у:
а) товстому кишечнику
б) прямій кишці
в) тонкому кишечнику
г) шлунку
2. До захворювань дихальної системи належать:
а) ботулізм
б) туберкульоз
в) дизентерія
г) пневмонія
3. Слизоподібний шар, яким вкрита поверхня багатьох бактерій ,
називається:
А) капсулою
Б) спорою
В) цистою
Г) панциром
4. Ім'я вченого, який вперше запропонував ієрархічну систему
живих організмів:
А) Луї Пастер
Б) Антоні ван Левенгук
В) Карл Лінней
Г) Ілля Мечніков
5. До папоротей належить:
А)щитник чоловічий
Б) селагінела
В) спірогира
Г) сфагнум
6. Рослини найнижчого ярусу широколистяного лісу помірної зони є
а) світлолюбними
б) теплолюбними
в) тіньолюбними
г) посухолюбними
7. Процес надходження в організм поживних речовин їх
перетворення, засвоєння, окиснення та виділення непотрібного це:
а) живлення
б) обмін речовин
в) дихання
г) розвиток
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8. В процесі мітозу утворюються:
а) жіночі клітини
б) соматичні клітини
в) чоловічі клітини
г) зиготи
9. Що таке екосистема?
а) сукупність живих організмів, які мешкають у певному
середовищі існування
б) здатність підтримувати взаємозв"язки
в) це одна з оболонок Землі
10. Шишка — це:
А) видозміна пагона
Б) видозміна листка
В) пагін
Г) видозміна квітки
11.Клітинний цикл складається з таких фаз:
а) інтерфази та мітозу
б)апоптозу та некрозу
в) пресинтетичного, синтетичного, та постсинтетичного
періодів
12. Для яких тварин характерне линяння:
а) ссавці
б) птахи
в) плазуни г) земноводні
д) риби
13. Установіть відповідність між біологічною наукою, та тим, що
вона досліджує:
1) Мікологія
А) класифікує живі істоти
2) Морфологія
Б) гриби
3) Генетика
В) спадковість і мінливість
4) Систематика
Г) зовнішню будову організмів
14. Установіть відповідність між компонентами клітини та їх
функціями:
1) Цитоплазма
А) здійснює біосинтез білків, транслюючи з
мРНК поліпептидний ланцюг
2) АТФ
Б) забезпечує транспорт речовин до різних
ділянок клітини.
3) Клітинна стінка В) забезпечує енергією усі функції клітини
4) Рибосоми
Г) надає клітині певної форми та регулює
водний обмін; витримує
внутрішньоклітинний тиск
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15. Установіть відповідність між гормонами та їх функціями:
1) Інсулін
А) зберігає енергію в організмі
2) Соматотропін
Б) бере участь у регуляції зросту
3) Кортизол
В) знижує концентрацію глюкози в крові
4) Мелатонін
Г) участь у формуванні біоритмів організму
Анісімов Святослав Ігорович
10 ФМ клас, ЗЗСО I-II ступенів - ліцей «Гармонія»
1. Скільки шлуночків у серці?
а) 1; б) 2; в) 3; г) 4.
2. Де спостерігається найбільш високий тиск крові?
а) в артеріях;
б) у венах;
в) у капілярах;
г) у лімфатичних судинах.
3. Які судини впадають у ліве передсердя?
а) легеневі вени;
б) верхня і нижня порожнисті
вени;
в) аорта;
г) легеневий стовбур.
4. Що розташовується у правій половині серця?
а) кров, бідна киснем;
б) кров, багата киснем;
в) змішана кров;
г) лімфа.
5. На яку частину серця вказує цифра 4?

а) аорта;
б) легеневий стовбур;
в) легеневі вени;
г) порожнисті вени.
6. Як називається повітроносні трубка, яка має незамкнуті кільця з
хрящів?
а) глотка;
б) гортань; в) трахея
г) бронх.
7. Скільки гілочок має правий бронх?
а) 2; б) 3; в) 4 г) 5.
14
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8. Як називаються легеневі пухирці, густо обплетені капілярною
мережею, що збагачують кров киснем?
а) мигдалини;
б) альвеоли; в) бронхіоли г) фолікули.
9. Як називається запалення придаткових пазух навколо носа і у
верхніх щелепах?
а) гайморит; б) ангіна;
в) риніт;
г) фарингіт.
10. Яка закономірність не притаманна функціонуванню голосових
зв’язок?
а) з віком еластичність зв’язок погіршується;
б) чим сильніше натягнуті зв’язки, тим вищий звук;
в) чим довші зв’язки, тим нижчий звук;
г) у підлітковому віці голосові зв’язки хлопців змінюються.
11. Що покриває шийку і коронку зуба?
а) емаль;
б) цемент;
в) дентин;
г) залозистий епітелій.
12. Як називається найбільша залоза організму, що виділяє жовч і
нейтрализує отрути?
а) апендикс;
б) підшлункова залоза;
в) печінка;
г) головна залоза.
13. Які залози шлунка виділяють травні ферменти?
а) обкладкові; б) головні; в) додаткові; г) секреторні.
14. Нестача якого вітаміну може призвести до цинги?
а) ретинол;
б) кальциферол;
в) аскорбінова кислота;
г) токоферол.
15. Які цифра вказуює на частину травної системи, де відбувається
емульгація жирів?

а) 1;

б) 4;

в) 10; г) 12.
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Анна Сабат
11 клас, Сухобалківська ЗОШ
1.Яке явище є проявом фотоперіодизму?
2. Молекули яких речовин є субстратом анаеробного окисного
метаболізму?
3. Якими кровоносними судинами венозна кров рухається від
серця?
4. Яка функція двоголового м’яза плеча?
5. Яка особливість розмноження притаманна всім представникам
голонасінних?
6. Клітина кореня томатів містить 24 хромосоми. Скільки хромосом
у клітині епідерми?
7. Який вуглевод не розчиняється у воді й не має солодкого смаку?
8. Яке пристосування виникло в скелеті людини у зв’язку з
прямоходінням?
9. Яка складова шлункового соку розщеплює емульговані жири?
10. В якій молекулі міститься один макроергічний зв'язок?
11. Чим забезпечується утворення лізомом?
12. Яка органічна сполука забезпечує збереження спадкової
інформації в прокаріотів?
13.У стеблі якої рослини накопичуються сполуки Силіцію?
14. Який шар стінки серця утворений м’язовою тканиною?
15. Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують
ефективність дихальної функції?
Арбуз Аріна Валентинівна
10 клас, Арбузинська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г.Шевченка
1. Яка наука досліджує вимерлі організми?
2. Яка група ліпідів формує основу клітинних мембран?
3. Що представляє генетичний матеріал вірусу тютюнової мозаїки?
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4. Який світлочутливий пігмент забезпечує фотосинтез у
солелюбних археїв-галофілів?
5. Який тип живлення у ціанобактерій?
6. Що таке обмін енергії?
7. Яка роль процесів дихання в забезпеченні організмів енергією?
8. Які є способи отримання енергії живими організмами?
9. Чому Людина розумна є особливим й цікавим об'єктом
генетичних досліджень?
10. Які періоди ембріогенезу людини?
11. Як відбувається взаємодія частин зародка, що розвивається?
12. Які чинники впливають на обмін речовин й перетворення
енергії в організмі людини?
13. Як відбувається нервова й гуморальна регуляція обміну
речовин?
14. Яке
значення
для
рослин
має
наявність
різних
фотосинтезуючих пігментів?
15. Які особливості та різноманітність спорових та насіннєвих
рослин?
Артеменко Поліна Максимівна
гурток «Загальна біологія», КЗ «Міський еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради
Дніпропетровської області», Марганецька спеціалізована школа з
поглибленим вивченням англійської мови I-III ступенів № 2, 9 клас
1.Укажіть, який із наведених гормонів виробляється в сім’яниках
А) пролактин
Б) естрадіол
В) прогестерон
Г) тестостерон
2. Позначте патологію, що свідчить про нестачу вітаміну Д:
А) базедова хвороба
Б) рахіт
В) куряча сліпота
Г) цинга
3. Позначте до якого таксона належить беладона:
А) пасльонові
Б) складноцвіті
17
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В) хрестоцвіті
Г) злакові
4. Яка тканина є провідною?
А) пробка
Б) коленхіма В) флоема Г) камбій
5. Укажіть нуклеїнову кислоту, яка містить антикодони:
А) ДНК
Б) і-рнк
В) р-рнк
Г) т-рнк
6. Укажіть назву полісахариду, що синтезується в організмі
людини:
А) глікоген Б) інулін
В) гемоцелюлоза
Г) крохмаль
7. Галуження під час якого точка росту поділяється на 2 нові точки
з яких утворюється 2 майже однаково розвинені гілки:
А) симетричне
Б) симподіальне
В) дихатомічне
Г) моноподіальне
8. Систематична категорія характерна лише для царства Тварин:
А) порядок Б) відділ
В) ряд
Г) рід
9. Укажіть, до якої групи за типом живлення відносяться тварини,
що живляться рослинними і тваринними рештками:
А) сапротрофи
Б) автотрофи
В) паразити
Г) хемотрофи
10. Укажіть, що таке онтогенез:
А) індивідуальний розвиток організму
Б) історичний розвиток організму
В) імбріональний розвиток організму
Г) постімбріональний розвиток організму
11. Позначте назву культурних рослин одного виду, які
відрізняються за господарськими якостями?
А) сорт
Б) порода
В) штам
Г) клон
12. У мухи дрозофіли диплоїдний набір хромосом дорівнює 8, а
груп щеплення генів
А) 2 Б) 4 В) 8 Г)16
13. Позначте, який із наведених ферментів каталізує розщеплення
вуглеводів:
А) лізоцин Б) амілаза
В) пепсин
Г) ліпаза
14. Позначте який хімічний елемент входить до складу хлорофілу:
А)Mg Б) Fe В) Na Г) Cu
18
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15. Позначте органи, які присутні у найпростіших які мешкають у
прісних водоймах та відсутні у морських видів:
А) ядерця
Б) війки
В) скоротливі вакуолі
Г) клітинна оболонка
Афанасьєва Дар'я Андріївна
9 клас, Маріупольський міський технологічний ліцей
1. Укажіть формені елементи крові, позбавлені ядер.
А. еритроцити, тромбоцити та лейкоцити;
Б. еритроцити та тромбоцити;
В. еритроцити та лейкоцити;
Г. лейкоцити та тромбоцити.
2. Наука про клітину:
А. Мікологія; Б. Цитологія; В. Гістологія; Г. Арахнологія.
3. Прикладами статевого розмноження організмів:
А. Партеногенез у бджіл;
Б. Брунькування у коралових поліпів;
В. Кон'югація в інфузорій;
Г. Злиття гамет – яйцеклітини та спермія – у зародковому
мішку покритонасінних рослин.
4. Хромосомний набір у сперматозоїдах чоловіків
А. 22А + Х, 22А + У;
Б. 23А + Х, 22А + У;
В. 44А + ХХ, 44А + ХУ; Г. 46А + ХХХ, 46А + ХХУ.
5. Групи організмів у яких спостерігається періодичний ріст:
А. Багаторічні квіткові рослини;
Б. Ракоподібні;
В. Птахи;
Г. Земноводні.
6. Установіть правильну послідовність організму у ланцюзі
живлення:
А. Коник зелений; Б. Ящірка прудка; В. Жовтопуз;
Г. Конюшина лучна;
Д. Яструб-перепелятник.
7. Приклади пар аналогічних органів:
А. Вусики гороху – вуса суниці;
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Б. Корінь – цибулина;
В. Бульби картоплі – кореневі бульби жоржини;
Г. Зябра риби – зябра молюска.
8. Тип забарвлення колорадського жука:
А. Захисне;
Б. Приваблююче;
В. Попереджувальне;
Г. Погрозливе.
9. Для встановлення часу затоплення знайденого археологами
давнього міста провели мікроскопічне дослідження води. У ній
виявили одноклітинні організми, оболонка яких нагадує панцир.
Він складається з двох стулок, які вкладаються одна в одну та
містять сполуки Силіцію. Дослідники дійшли висновку, що
виявлені у воді організми – це…
А. Фораменіфери;
Б. Інфузорії;
В. Радіолярії;
Г. Діатомові водорості.
10. Які групи є вищіми рослинами?
А. Бурі й зелені водорості;
Б. Лише насіннєві рослини;
В. Червоні й харові водорості;
Г. Мохоподібні й судинні.
11. На рисунку зображено хордові тварини. Які з наведених ознак є
спільними для всіх зображених тварин?

1. Запліднення зовнішнє;
2. Шкіра містить слизові залози;
3. Органами дихання є зябра;
4. Замкнена кровоносна система;
5. Є внутрішній скелет;
6. Нервова система трубчастого типу.
А. 1, 2, 5;
Б. 1, 3, 6;
В. 2, 3, 4;
Г. 4, 5, 6.
12. Укажіть представника ссавців із ряду Комахоїдні.

А
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13. Установіть відповідність між зображеними тканинами та їхніми

назвами.
А. Жирова;
Б. Нервова;
В. Епітеліальна;
Г. М'язова; Д. Кісткова.
14. Виберіть ознаки зображеної органели.
Назва
1. ЕПС

Група
1. двомембранні

2. клітинний центр

2. одномембранні

3. апарат Гольджі

3. немембранні

Функція
1. транспорт речовин в
клітині
2. перетворення й секреція
речовин
3. організація цитоскелету

15. Укажіть назви таксонів, що характеризують систематичне
положення зображеної тварини.

А. Вид
1. Равлик виноградний
2. Слизун чорний
3. Планарія молочна
4. Беззубка річкова

Б. Клас
1. Двостулкові
2. Черепашкові
3. Черевоногі
4. Головоногі

В. Тип
1. Членистоногі
2. Хордові
3. Молюски
4. Слизовики

Афанасьєва Дар'я Олексіївна
10 клас, КЗ «Науковий ліцей міської ради міста Кропивницького»
1. Чи правильним є твердження що, Мітоз — спосіб поділу клітин,
унаслідок якого в дочірніх клітинах, порівняно з материнською,
кількість хромосом збільшується вдвічі?
а) так
б) ні, тому що, кількість хромосом зменщується вдвічі
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в) ні, тому що, кількість хромосом дорівнює кількості
материнської
ВІДПОВІДЬ: В)

2. Немембранними органелами є ( виберіть всі правидьні варіанти
відповідей)
а) ЕПС
б) цитоцентр в) рибосоми
г) органоїди руху
д) мітохондрії
ВІДПОВІДЬ: Б)В)Г)

3. Зазначте помилкове твердження про хлоропласти :
а) характерні для рослинних клітин б) належать до пластид
в) основна функція — запасання поживних речовин
г) містять хлорофіл
ВІДПОВІДЬ: В)

4. Вкажіть найпоширеніший запасний вуглевод рослинних клітин :
а) глюкоза б) целюлоза в) крохмаль
ВІДПОВІДЬ: В)

5. Під час якої фази мітозу в’язкість цитоплазми зменшується,
парні хроматиди однієї хромосоми роз’єднуються та починають
переміщуватися до протилежних полюсів клітини, кожна
хроматида стає окремою хромосомою?
а) метафаза б) профаза в) анафаза
г) телофаза
ВІДПОВІДЬ: В)

6.Яка речовина входить до складу капсиду простих вірусів?
а) ДНК
б) ліпід
в) вуглевод г) білок
ВІДПОВІДЬ: Г)

7. Укажіть ознаку голонасінних рослин
а) серед них трапляються трав’янисті рослини
б) дрібні квітки запилюються комахами
в) запліднення не залежить від наявності води
г) насіння захищене оплоднем
ВІДПОВІДЬ: В)

8. Природне вегетативне розмноження притаманне для
а) жука колорадського
б) сосни звичайної
в) суниць лісових
ВІДПОВІДЬ: В)
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9. Ящірка туатара не облаштовує собі нори, а користується гніздом
буревісника. Коли птах вночі повертається до гнізда, ящірка
вирушає на полювання. Який це тип взаємозв’язків між
організмами?
а)мутуалізм б)паразитизм в)коменсалізм
г)хижатство
ВІДПОВІДЬ: В)

10. Голодного білого пацюка помістили в металеву клітку з
отвором для годування та важелем, при натисканні на який
подавалась їжа. Установіть послідовність етапів утворення
умовного рефлексу в пацюка.
а) вплив їжі на смакові рецептори
б) утворення тимчасового нервового зв’язку між смаковим і
руховим центрами кори великих півкуль
в)
утворення
слиновидільного
рефлексу
в
центрі
слиновиділення довгастого мозку
г) використання важеля для подавання їжі як умовного подразника
ВІДПОВІДЬ: 1-г 2-а 3-в 4-б

11. Якщо водоплавного птаха помити з милом, то він може
потонути. Основною причиною цього стане :
а) проникнення мікроорганізмів б) руйнування пухового пера
в) припинення шкірного дихання г) відсутність жиру на пір'ї
ВІДПОВІДЬ: Г

12. Цей метод біологічних досліджень широко застосовували вчені
давнини під час збирання фактичного матеріалу. Практично до
ХУІІІ століття біологи використовували його для систематизації
рослин і тварин. У сучасних умовах за його допомогою
відкривають нові види організмів, досліджують макро- й
мікроструктури. Укажіть цей метод.:
а) моделювання б) моніторинг в) порівняльно-описовий
ВІДПОВІДЬ: В)

13.Органічні сполуки, опис яких наведено: «Ці органічні,
переважно гідрофобні, сполуки розчиняються в неполярних
розчинниках. Таку природу мають стероїдні гормони», належать
до:
а) білків б) вуглеводів в) нуклеїнових кислот г) ліпідів
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ВІДПОВІДЬ: Г)

14.Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок
розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним із
положень
а) біогенетичного закону б) клітинної теорії
в) еволюційної теорії Дарвіна
ВІДПОВІДЬ: Б)
15.Тварина, опис якої наведено: «Здатна до польоту, має легкий та
міцний скелет, потужні грудні м’язи, чотирикамерне серце, під час
вагітності в неї формується плацента», належить до ряду
а) комахоїдні
б) рукокрилі в) соколоподібні
ВІДПОВІДЬ: б)

Бакланова Ірина Євгенівна
10 клас, Маріупольський міський технологічний ліцей
1. Де в серці міститься артеріальна кров?
А. у правому передсерді та лівому шлуночку;
Б. у правому передсерді та правому шлуночку;
В. у лівому передсерді та лівому шлуночку;
Г. у лівому передсерді та правому шлуночку.
2. На рисунку зображено компоненти плазматичної мембрани.
Якою буквою позначено структуру, що використовує АТФ для
транспортування йонів Na+?

3. Зовнішнє запліднення характерне для:
А. Птахів;
Б. Земноводних;
В. Кісткових риб;
Г. Двостулкових молюсків.
4. Визначте фенотип і генотип потомства від схрещування
гібридної форми суниці з рожевими плодами і батьківської
білоплідної форми:
А. 100% із білими плодами – аа;
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Б. 25% із білими плодами – аа і 75% із рожевими – Аа;
В. 50% із рожевими плодами – Аа і 50% із білими – аа;
Г. 50% із рожевими плодами – Аа і 50% із червоними – АА.
5. Ембріональна індукція:
А. Стадія органогенезу, на якій формується нервова
пластинка;
Б. Явище, коли під час ембріогенезу один зачаток впливає
на інший та визначає шлях його розвитку;
В. Стадія гістогенезу, на якій закладаються осьові органи;
Г. Процес диференціації стовбурових клітин.
6. Установіть правильну послідовність розвитку річкового окуня:
А. Зигота → зародок → личинка → мальок → доросла
форма;
Б. Зигота → зародок → мальок → лялечка → доросла
форма;
В. ікринка → зигота → зародок → лялечка → пуголовок →
доросла форма;
Г. ікринка → запліднення → мальок → личинка → доросла
форма.
7. Рудиментарні органи:
А. Залишки тазових кісток у китів;
Б. Апендикс
у людини;
В. Редуковані листки – колючки у кактусів;
Г. Недорозвинені кінцівки у безногих ящірок.
8. Проаналізуйте твердження щодо рівнів організації зображених
біологічних об’єктів. Чи є поміж них правильні?

1
2
3
І Об’єкти 1 і 2 перебувають на одному рівні організації живої
природи.
ІІ Об’єкт 3 можна водночас розглядати на двох різних рівнях
організації живої природи.
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А. Лише І;
Б. Лише ІІ;
В. Обидва правильні;
Г. Немає правильних.
9. Пристосованість до певних умов існування передбачає критерій
А. Каріотипічний;
Б. Біохімічний;
В. Екологічний;
Г. Морфологічний.
10. На рисунку зображено хордових тварин. Які з ознак є
спільними для всіх зображених тварин?

1. Запліднення внутрішнє; 2. Шкіра не має залоз;
3. Є два кола кровообігу; 4. Органами виділення є нирки;
5. Кровоносна система замкнена;
6. Координацію рухів забезпечує спинний мозок.
А. 1, 2, 4;
Б. 1, 3, 5;
В. 3, 4, 5;
Г. 2, 3, 6.
11. Проаналізуйте твердження щодо організму, зображеного на
рисунку.
І. Це представник зелених водоростей.
ІІ. Він рухається за допомогою псевдоподій.
ІІІ. Органела, позначена літерою Х, забезпечує виділення з
організму надлишку води.
Чи є поміж них правильні?

А. Лише І, ІІ; Б. Лише І, ІІІ; В. Лише ІІ, ІІІ;
Г. І, ІІ, ІІІ.
12. Проаналізуйте твердження щодо життєвого циклу
мохоподібних. Чи є поміж них правильні?
І. У життєвому циклі мохоподібних переважає статеве покоління.
ІІ. Спорангії мохоподібних – багатоклітинні.
А. Лише І;
Б. Лише ІІ;
В. Обидва правильні;
Г. Обидва неправильні.
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13. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному
правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Визначте
належність органів до відповідних фізіологічних систем.
Орган, що є складовою
травної системи
1. Легеня
2. Нирка
3. Печінка

Орган, що є складовою
дихальної системи
1. Трахея
2. Стравохід
3. Серце

Система, до якої
належать органи чуттів
1. Дихальна
2. Нервова
3. Сенсорна

14. Установіть відповідність між типом живлення та організмами:
1. Міксотрофи;
2. Сапротрофи;
3. Хемотрофи;
4. Паразити.

А. Евглена зелена;
Б. Опеньок;
В. Бичачий ціп’як;
Г. Сосна звичайна;
Д. Сіркобактерії.

15. Укажіть назви таксонів, що характеризують систематичне
положення зображеної рослини.

А. Назва
1. Тис ягідний
2. Вельвічія дивна
3. Калина звичайна

10 клас, Луцький
Сухомлинського»

Б. Група
1. Хвойні
2. Гінкгові
3. Квіткові

НВК

В. Ознаки
1. Шишки, хвоя
2. Плоди, квітка
3. Ризоїди, спороносна
коробочка

Бартошук Вікторія Юріївна
«Гімназія № 14 імені Василя

1. Почуття втоми з'являється при навантаженнях … від
абсолютних можливостей.
a) 35-65% *
b) 80-90%
c) 20-50%
d) 15-60%
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2. Що «по твердості» можна порівняти з кварцом?
a) Стегнову кістку
b) Зубну емаль *
c) Щелепну кістку
d) Ліктьову кістку
3. Яка кількість тепла, що виділяється людиною, необхідна,
щоб довести до кипіння 33 літри води з ?
a) Стільки скільки людина виділяє за 1 добу*
b) … за 3 доби
c) За 1 день
d) За 2 доби
4. Яка сумарна довжина (у км) волосся на голові, що в
середньому виростає в людини протягом життя?
a) Стільки скільки ж відстань між Луцьком і
Будапештом (728 км.)*
b) Як відстань між Будапештом і Римом (1217 км)
c) Як відстань між Будапешом і Бухарестом (834 км)
d) Як відстань між Будапештом і Києвом (1117 км)
5. В Алясці мешкає жаба (Lithobates sylvaticus), яка з приходом
морозів у прямому сенсі слова заморожується. Скільки вона
перебуває в такому стані?
a) 7-9 місяців
b) 6-7 місяців *
c) 1-3 місяці
d) 3 місяці
6. Виявляється, відбитки пальців людини не повністю
унікальні. З відбитками якої тварини наші відбитки
ідентичні?
a) З відбитком носа собаки
b) З відбитком носа кота
c) З відбитком пальця коали*
7. Яка маса скелету середньостатистичної людини?
a) 20 кг
b) 11 кг *
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c) 7 кг
d) 15 кг
8. Скільки крові може висмоктати п‘явка вагою 2 грами?
a) 8-15 мл *
b) До 5 мл
c) 20-23 мл
d) 18 мл
9. Вкажіть птахів що мають сечовий міхур.
a) Страуси *
b) Кетцалі
c) Турухтани
d) Пінгвіни
10. Яку рослину описано у фрагменті: «Вид квіткових рослин
родини Ароїдні; зустрічається в тропічних лісах Азії,
Африки, а також в Західній і Центральній Європі,
Середземномор'ї та Індії. В Україні зустрічається
найчастіше у водоймах лісостепу; цей вид є найменшою
квітковою рослиною в світі, розмір якої- 0,5 мм»
a) Вольфія куляста
b) Ряска мала
c) Вольфія безкоренева *
d) Ряска триборозенчаста
11. Скільки слини виробляє середньостатистична людина за 1
день?
a) 1,5 л
b) 1 л *
c) 0,7 л
d) 1,75 л
12. Яка кістка при дії вертикальних навантажень володіє
найбільшою міцністю в людини?
a) Стегнова кістка *
b) Ліктьова кістка
c) Малогомілкова кістка
d) Променева кістка
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13. Що може плід на останньому терміні вагітності?
a) Плакати
b) Кричати
c) Сміятись
d) Гикати *
14. Скільки клітин у вашому тілі померли і були замінені на
нові, поки ви читали це речення?
a) 90 000
b) 50 000 *
c) 150 000
d) 200 000
15. Людський організм містить достатню кількість графіту, щоб
виготовити…
a) 100 олівців
b) 300 олівців
c) 600 олівців
d) 900 олівців *
Басараб Олександр Вячеславович
11 клас, Ліцей № 10 Івано-Франківської міської ради
1. Вказати функцію симпатичного відділу нервової системи:
A. Звужує зіниці
B. Стимулює травлення
C. Звужує бронхи
D. Уповільнює травлення
2. Координація фізіологічних і біохімічних процесів в організмі, що
здійснюються за рахунок рідких середовищ – це:
А) Нервова регуляція
Б) Гуморальна регуляція
В) Фізіологічна регуляція
Г) Хімічна регуляція
3. Норма pH крові:
A. 6,8
B. 7
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C. 7,4
D. 8
4. Скільки камер має серце ссавців?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
5. Псевдоподії притаманні для:
A. Амеба-протей
B. Евглена зелена
C. Інфузорія туфелька
D. Лейшманія
6. В якій фазі мейозу відбувається процес розходження
гомологічних хромосом до полюсів?
A. Метафаза-1
B. Телофаза-1
C. Профаза-1
D. Анафаза-1
7. Розрізняють стільки типів тканин:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
8. Яка кістка входить до складу поясу нижніх кінцівок людини?
A. Клубова
B. Плечова
C. Променева
D. Стегнова
9. Де починається мале коло кровообігу людини
A. Лівий шлуночок
B. Правий шлуночок
C. Ліве передсердя
D. Праве передсердя
10. До дихальної системи належить:
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A. Печінка
B. Легені
C. Сечовий міхур
D. Капіляри
11. Квітування пролісків у весняний період – приклад адаптації:
A. Поведінкової
B. Фенологічної
C. Структурної
D. Фізіологічної
12. Організми, що синтезують із неорганічних речовин органічні
A. Сапротрофи
B. Хемотрофи
C. Гетеротрофи
D. Автотрофи
13. Якими судинами кров рухається від серця людини?
А. Артеріями Б. Венами В. Капілярами Г. Артеріями й венами
14. Який фрагмент ока заломлює світло?
А. Кришталик Б. Райдужка В. Сітківка Г. Склера
15. Укажіть немембранну органелу:
А. Ядро Б. Пластиди В. Вакуоля Г. Рибосоми
Бахтійоров Анвар Алішеровіч
гурток «Загальна біологія», КЗ «Міський еколого-натуралістичний
центр Марганецької міської ради Дніпропетровської області», 11
клас, НВК - Ліцей № 10
1. Статеве покоління в життєвому циклі рослини називають:
А) спорофітом
Б) архегонієм
В) гаметофітом
Г) антиридієм
2. Мікседема виникає при нестачі:
А) інсуліну Б) тестостерону В) тироксину Г) глюкагону
3. Звірі – це назва
А) типу
Б) підкласу В) класу
Г) ряду
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4. Аутотомія – це
А) процес диференціювання тканин у зародку
Б) самокаліцтво чи самоампутація твариною частин свого тіла
В) відновлення втраченого чи ушкоджених частин тіла або
органів
Г) здатність організмів до самовідновлення
5. Синапс – це
А) закінчення аксона Б) місце контакту між нейронами
В) місце розгалуження аксона Г) центральне ділянка тіла нейрона
6. Кістка, що утворилася внаслідок зростання кісток стопи птаха – це
А) кіль
Б) цівка
В) уростиль Г) куприкова кістка
7. Білок, який виконує ферментативну функцію – це
А) трипсин
Б) соматотропін
В) актин
Г) інсулін
8. Речовина, що належить до ліпідів – це
А) ліпаза
Б) колаген В) клітковина Г) холестерин
9. Спосіб живлення двостулкових молюсків – це
А) паразити
Б) автотрофи
В) фільтратори
Г) рослиноїдні
10. Явище зміна кривизни кришталика – це
А) дальтонізм
Б) косоокість
В) акомодацією
Г) астигматизм
11. Дихальний центр розташований в
А) середньому мозку
Б) мосту
В) мозочку
Г) довгастому мозку
12. Кров – це тканина
А) м'язова
Б) нервова В) епітеліальна
Г) сполучна
13. Видозмінений корінь – це
А) цибулина
Б) столон
В) бульба
Г) гаусторії
14.Комаха з неповним перетворенням – це
А) блоха
Б) мураха
В) хрущ
Г) воша
15. Ознака, що не притаманна кільчастим червам – це
А) замкнена кровоносна система Б) сегментоване тіло
В) первинна порожнина тіла
Г) білатеральні тварини
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Башинська Евеліна Ігорівна
9 клас, Коростишіська ЗОШ I-III ст № 3
1. Що зображено на малюнку?
А ДНК
Б т-РНК

В р-РНК

Г м-РНК

2. COVID-19 вивчається на
А Молекулярному рівні
Б Клітинному рівні
В Організмовому рівні
Г Популяційно-видовому рівні
3. Стероїди відносяться до:
А Вуглеводів Б Білків В Нуклеїнових кислот Г Ліпідів
4. Що забезпечує клітину енергією?
А м-РНК
Б т-РНК
В р-РНК
Г АТФ
5. Скільки енергії вивільняється при перетворенні АТФ на АДФ?
42 кДж
Б 44 кДж
В 46 кДж
Г 48 кДж
6. Процес біосинтезу з поглинанням енергії:
А Асиміляція Б Дисиміляція В Транспорт газів Г Дихання
7. Формула глюкози:
А C3H4O3 Б C3H6O3 B C6H12O6 Г C12H2O2
8. Зі скількох основ складається генетичний код?
А2 Б3
В4
Г5
9. Сукупність молекул ДНК, притаманних гаплоїдному набору
хромосом називають
А Репарація Б Ген В Геном
Г Генетичний код
10. Якої амінокислоти не існує
А Аланін
Б Аргінін
В Аспарагін Г Аспалін
11. Що зображено на малюнку
А Реплікація Б Репарація В Регенерація Г Біосинтез
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12. Євглена Зелена належить до
А Автотрофів
Б Гетеротрофів
В Міксотрофів
Г Хемотрофів
13. Скільки є етапів клітинного дихання
А1 Б2
В3
Г4
14. До складу клітинної оболонки грибів входить
А Глікокалікс
Б Целюлоза
В Хітин
Г Муравоза
15. До складу клітинної оболонки рослин входить
А Глікокалікс
Б Целюлоза
В Хітин
Г Муравоза
Безбородова Анастасія Віталіївна
гурток «Юні екологи», БТДЮ м.Мирноград, 9 клас,
Загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів, Мирноградської міської
ради, Донецької області
1. Біологічно активні речовини білкової природи - ...
а) гістони б) ферменти в) хромопротеїни г) овальбуміни
2. Скільки м'язів налічується в організмі людини?
а) близько 500 б) близько 1000 в) близько 700 г) близько 600
3. Скільки літрів крові пропускає через себе печінка за 1 годину?
а) 100 б) 50
в) 200
г) 150
4. Найдрібніша квіткова рослина - ...
а) сальвінія плаваюча
б) вольфія бескорневая
в) едельвейс
г) китайський мишоцвіт
5. З якого дерева виготовляють сірники?
а) дуб
б) береза
в) осика
г) липа
6. Де живуть найбільші у світі мурахи?
а) в Африці
б) в Америці
в) в Австралії
г) у Новій Зеландії
7. Сонце є природним джерелом вітаміну...
а) А б) В в) С г) D
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8. Скільки генів у людській ДНК?
а) близько 30000
б) близько 50000
в) близько 80000
г) близько 100000
9. Скільки мінералів входить до організму людини?
а) 3 б) 4 в) 5 г) 6
10. Вага оперення птахів така ж сама, як вага їх скелета?
а) так б) ні, вага оперення більша в) ні, вага скелета більша
11. Чи існує медуза, яка може жити вічно?
а) так, вона не вмирає
б) так, вона перероджується
в) ні, це неможливо
12. Ківі — це птах, який...
а) літає зі швидкістю 50 км/год б) не вміє літати
в) позбавлений крил
г) вміє говорити
13. Кров людини та інших ссавців червона, тому що містить...
а) оксид кальція
б) оксид натрія
в) оксид магнія
г) оксид заліза
14. Який найважчий літаючий птах?
а) дрохва б) казуар в) орлан
г) пелікан
15.У кого шия має більше хребців: у жирафа або у свині?
а) у жирафа
б) у свині
в) однаково
г) у свині немає шийних хребців
Відповіді: 1. б), 2. г), 3. а), 4. б), 5. в), 6. а), 7. г), 8. в), 9. б), 10. б), 11. б), 12. в), 13.
г), 14. а),15. в)

Бенедещук Олександр Петрович
10 клас, Корсотишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3,
Житомирської області
Тест «Індивідуальний розвиток організмів»
1. Укажіть , що таке онтогенез:
а) індивідуальний розвиток організму
б) ембріональний розвиток
в) історичний розвиток організмів
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г) постембріональний розвиток організму
2.Кон’ югація в інфузорії – туфельки - це процес:
а) статевого розмноження
б) нестатевого розмноження
в) невпорядкованого поділу г) вегетативного розмноження
3.Скелет, м’язова і кровоносна системи в зародка формуються з:
а) ендодерми
б) ектодерми
в) перидерми
г) мезодерми
4.Під час дроблення відбувається низка послідовних мітотичних
поділів зиготи,яке завершується утворенням:
а) бластули
б) гаструли
в) ендосперму
г) спори
5.На стадії дроблення в ембріогенезі відбуваються процеси :
а) утворення порожнини всередині бластомерів
б) редукція хромосом
в) утворення зародкових листків
г) поділ клітини і зменшення клітини
6. Процес формування двошарового зародка називають:
а) органогенезом
б) гістогенезом
В)гаструляцією
г)нейруляцією
7. Ембріогенез закінчується на стадії гаструли в :
а) ланцетника
б) гідри
в) дощового черв’яка
г) інфузорії туфельки
8. Морула-це стадія:
а) ембріогенезу
б) органогенезу
в) гістогенезу
г) цитокінезу
9.У рослин усі клітини утворюються з:
а) ектодерми
б) ендодерми
в) мезодерми
г) твірної меристеми
10. Зародковий розвиток - це початковий період:
а) філогенезу
б) овогенезу
в ) сперматогенезу
г) онтогенезу
11.Нервова трубка і хорда в зародка формується з:
а) ектодерми
б) ентодерми
в) мезодерми
г) перидерми
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12.Укажіть назву дводомної рослини:
а) перекотиполе
б) латаття біле
в) коноплі посівні
г) каштан їстівний
13.Статеве покоління в життєвому циклі рослини називають:
а) гаметофітом
б) спорофітом
в) архегонієм
г) антеридієм
14.Вегетативна брунька є зачатковим :
а) пагоном б) стеблом в) листком
г) коренем
15.У дафнії спостерігають чергування поколінь:
а) статевого і нестатевого
б) спорофітного і гаметофітного
в) роздільностатевого і гермафродитного
г) статевого і партеногенетичного.
Білик Анастасія Альбертівна
11-А клас, Спеціалізована школа № 113

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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Молюски (м'якуни)
Які єволюційно довершені безхребетні тварини?
а. Комахи.
б. Молюски.
в. Риби.
У якого представника м'якунів є 3-х камерне серце?
а. Восьминіг.
б. Дощовий черв. в. Чорна вдова.
Чим заповнені проміжки між внутрішнями органами молюсків?
а. Рідиною.
б. Паренхімою.
в. Проміжки відсутні.
Де знаходяться органи дихання у молюсків?
а. Мантійній порожнині.
б. За черепицею.
в. Не розвинена дихальная система.
Для чого слугує лійка у головоногих молюсків?
а. Для звертання уваги самки. б. Для виділення слизу.
в. Для реактивного руху.
Скількі відсотків двостулкових м'якунів?
а. 19
б. 80 в. 1
Як утворюється черепашка?
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а. Волокнами м'язів.
б. Залозистими клітинами мантії.
в. Знайдений при житті.
8. У якого головоногого молюска відсутній кришталик?
а. Наутилус.
б. Каракатиця.
в. Кальмар.
9. Хто з перечислених тварин є хижаками?
а. Равлик виноградний. б. Кальмар. в. Ахатина.
10. Які м'язи мають головоногі молюски?
а. Гладкі. б. Литкові. в. Поперечно-посмуговані.
11. Який пігмент визначає колір крові м'якунів?
а. Гемоціанин. б. Гемеритрин.
в. Гемоглобін.
12. Яка будова тіла у молюсків?
а. Сегментоване, вторинно-порожнинне.
б. Несегментоване, вторинно-порожнинне.
в. Сегментованне, первинно-порожнинне.
13. Який тип нервової системи мають молюски?
а. Дифузний тип. б. Трубчастий тип.
в. Розкидано-вузловий тип.
14. Завдання на відношення.
а. Черевоногі. б. Головоногі.
в. Двостулкові.
1. Мають спірально закручену черепашку.
2. Мають черепашку у вигляді панциря.
3. Не мають черепашку, або вона знаходиться під шкіркою.
4. Мають двостулкову черепашку.
15. Завдання на відношення.
а. Черевоногі. б. Головоногі.
в. Двостулкові.
1. Асиметрична будова тіла. Складається з тулуба, ноги й
голови.
2. Симетрична будова тіла. Складается с одного тулуба.
3. Асиметрична будова тіла. Складається з тулуба, голови й
ніжки, що перетворюється у лійку та щупальця.
4. Симетрична будова тіла. Складається з тулуба та
клиноподібної ноги.
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Біловол Анна Миколаївна
гурток «Юні біологи», 9 клас, Гадяцький обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ст. ім. Є. П. Кочергіна. Полтавської обласної ради
1.Яка область межує з 4 державами?
а)Закарпатська б)Львівська в)Чернівецька
2.Яка область України має найбільшу лісистість?
а)Львівська
б)Закарпатська в)Івано-Франківська
3.Найотруйніша медуза?
а)морська оса б)вухата аурелія в)корнерот
4.Де будує гніздо жайворонок чубатий?
а)степ
б)ліс
в)гори
5.Де відбувається реплікація ДНК?
а)в рибосомах
б)в нуклеоїді в)в ЕПС
6.Найменша кістка людини?
а)променева б)стремінце в)фаланга
7.Скільки пар хромосом у людини?
а)46
б)47
в)23
8.Скільки відсотків займає вода на планеті?
а)71%
б)72%
в)70%
9.Що спричиняє порушення в ДНК?
а)вільні радикали б)глюкоза в)нуклеотиди
10.В якому органі виробляється жовч?
а)жовчний міхур б)печінка в)підшлункова залоза
11.Скільки кісток має людина при народжені?
а)270
б)206
в)200
12.Де мешкають піранії?
а)океан
б)прісні води в)моря
13.Хто в 1869 році відрив ДНК?
а)Гаррі Крік б)Йоган Фрідріх в)Ервін Чагафф
14.Скільки постійних зубів має людина?
а)18-20
б)20-22
в)28-32
15.Що є паразитом для організму людини?
а)аскарида б)амеба
в)інфузорія туфелька
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Білозерський Максим Олександрович
9 клас, Романовобалківський ЗЗСО, Мигіївської сільської ради
Первомайського району Миколаївської області
Тест з біології
1. АТФ означає:
А - аденозинтрифосфорна кислота;
Б - аденозиндифосфорна кислота;
В - аденозинмокофосфорна кислота.
2. Які сполуки входять до складу АТФ?
А - азотиста основа аденіну;
Б - вуглевод рибоза;
В - три молекули фосфорної кислоти;
Г - гліцерин;
Д - амінокислота.
3. Яка структура молекули АТФ?
А - біополімерна; Б- нуклеотид;
В - мономер.
4. Укажіть атом, який входить до складу молекули гемоглобіну:
а) Купрум; б) Кальцій; в) Калій; г) Ферум.
5. Укажіть елемент, який входить до складу гормонів щитоподібної
залози:а)
Купрум; б) Бор; в) Йод; г) Флуор.
6. Укажіть елемент, який входить до складу молекули хлорофілу:
а) Купрум; бБор; в) Йод; г) Магній
7. Укажіть назву процесу відновлення природної структури білка
після її порушення:
а) деструкція; б) денатурація; в) ренатурація; г) біосинтез.
8. Назвіть сполуки, розчинні у воді:
а) віск; б) глюкоза; в) крохмаль; г) кератин.
9. Укажіть сполуки, при розщепленні яких виділяється найбільше
енергії:
а) ліпіди; б) вуглеводи; в) білки; г) нуклеїнові кислоти.
10. Укажіть хімічні елементи, які належать до органогенних:
а) Флуор; б) Ферум; в) Гідроген; г) Нітроген.
11. Розподіліть хімічні елементи на дві групи:1) макроелементи та
2) мікроелементи:
а) Фосфор; б) Бор; в) Кобальт; г) Сульфур,
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д) Кальцій; е) Ферум; ж) Флуор; з) Цинк
12. Укажіть йони, що забезпечують регуляцію роботи серця:
а) Натрію; б) Калію; в) Феруму; г) Кальцію
13.
Назвіть сполуки, які належать до біополімерів:
а) глюкоза; б) іРНК; в) жири;г)
ферменти.
14. Укажіть сполуки, до складу яких входить нуклеотид з
урацилом:
а) білки;б) іРНК; в) тРНК; г) ДНК.
15. Зазначте сполуки, які в клітині виконують енергетичну
функцію:
а) вода; б) мінеральні солі; в) вуглеводи; г) ліпіди.
Бліндовська Анастасія Леонідівна
11-A клас, комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання №
25 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, природничоматематичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра»
Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
Тести з теми «Історія розвитку Біології»
1. Хто з вчених запропонував термін науки «Біологія»:
а) І. Мечников
б) Ч. Дарвін
в) Х. Тревіранус
г) Ж. Б. Ламарк
2. Перші відомості про життя тварин та рослин, та спостереження
за їх життєдіяльністю стали відомі:
а) За часів первісних людей
б) ІХ-Х століття
в) Х-ХІ століття
г) ХVIII-XIX століття
3. Вчені якої епохи дали найбільший поштовх для розвитку Біології
як науки?
а) Ренесансу б) Класицизму в) Просвітництва г) Відродження
4. Укажіть рядок, у якому правильно визначені давньогрецькі вчені,
які вивчали біологію:
а) Гіппократ, Аристотель, Геродот, Архімед
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б) Гіппократ, Аристотель, Теофраст, Гален
в) Гіппократ, Аристотель, Платон, Піфагор
г) Гіппократ, Аристотель, Повсаній, Евдем Родоський
5. Яке найголовніше досягнення Біології у XVIII ст. було відкрите
К. Ліннеєм:
а) Відкрив яйцеклітину
б) Відкрив клітинне ядро
в) Створив систему класифікації рослин та тварин
г) Описав понад 1000 видів різноманітних рослин та тварин
6. Хто з вчених встановив, що рослини під дією сонячного світла
засвоюють вуглекислий газ та виділяють кисень:
а) Дж. Прістлі
б) А. Лавуазьє
в) Ж. Сенеб'є
г) Р. Гук
7. Яке відкриття наприкінці XVIII ст. італійський фізик Л.
Гальвані,що призвело в подальшому до розвитку електрофізіології:
а) «рослини- як провідники струму»
б) «тваринна електрика»
в) «як добувати струм в природних умовах»
г) «рослинна електрика»
8. Хто сформулював положення «Все живе - з яйця»?
а) Ч. Дарвін б) Р. Кох
в) І. Мечников
г) У. Гарвей
9. Який метод дослідження у ХІХ столітті дає найефективніші
результати у сфері Біології:
а) Сухопутні та морські експедиції
б) Дослідження та вивчення експериментів вчених минулих століть
в) Розкопки
г) Спостереження за навколишнім середовищем
10. Яка найвідоміша праця у Китаї з медицини існує вже приблизно
2 тисячоліття:
а) «Ней-цзин»
б) «Тянь-зінь»
в) «Джу-цзин»
г) «Джи-зінь»
11. «Перевідкриття» робіт якого вченого у ХХ столітті стали
найбільшим поштовхом для розвитку генетики:
а) Ж.Б. Ламарк
б) Гуго де Фріз
в) Т. Морган
г) Г. Мендель
43

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

12. Яке важливе відкриття ХХ століття зробила Розалін Франклін?
а) Описала процес реплікації ДНК
б) ДНК має форму подвійної спіралі, що нагадує гвинтові сходи
в) Описала процес синтезу РНК
г) Відкрила нові закони генетики
13. Яке цікаве відкриття зробила група професора Марка Поста з
університету Маастрихта у 2013 році:
а) Розробила штучне м'ясо
б) Представила близько 20 різноманітних видів молока
в) Створила посуд, що швидко розкладається
г) Продемонструвала робот- пилосос
14. Який проект здійснив інвентаризацію усіх відомих на той час
багатоклітинних суходільних та морських тварин Європи (100.000
видів)
а) «Fauna Europaea»
б) «Foldit»
в) «EyeWire»
г) «Europe +»
15. Яка наука,на відміну від попередніх століть, набула
величезного значення у ХХІ ст.?
а) громадянська наука
б) соціологія
в) біосистематика
г) селекція
Бобровська Аліна Дмитрівна
гурток «Основи біології» комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради, 10 клас, Колоденський
ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району
Тести до теми «Клітина як цілісна система»
1. Найтривалішим періодом клітинного циклу у більшості клітин є:
А) інтерфаза Б) профаза В) телофаза Г) метафаза
2. Визначте, у який період клітинного циклу відбувається ріст
клітини:
А) інтерфаза Б) профаза В) телофаза Г) метафаза
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3.Який тип поділу клітини забезпечує процеси росту, регенерації,
вегетативного розмноження:
А) мітоз
Б) мейоз
В) амітоз
4. Який тип поділу забезпечує зменшення числа хромосом у
дочірніх клітинах:
А) мітоз
Б) мейоз
В) амітоз
5. Який тип поділу забезпечує рівномірний розподіл генетичного
матеріалу між дочірніми клітинами, збереження хромосомного
набору виду:
А) мітоз
Б) мейоз
В) амітоз
6. У результаті мейотичного поділу утворюються клітини:
А) диплоїдні Б) гаплоїдні В) тетраплоїдні Г) поліплоїдні
7. Коли відбувається редуплікація ДНК в клітині:
А) інтерфаза Б) профаза В) телофаза Г) метафаза
8. Як називається період між двома поділами в клітині:
А) інтерфаза Б) профаза В) телофаза Г) метафаза
9. Під час процесів асиміляції відбуваються такі процеси:
А) реакції біосинтезу
Б) реакції розщеплення
В) виділення енергії
Г) поглинання енергії
10. Процес виділення клітинами назовні біологічно активних
речовин називається:
А) секреція
Б) теплопродукція
В) біолюмінесценція
Г) рецепція
11. Процес світіння клітини називається:
А) секреція
Б) теплопродукція
В) біолюмінесценція
Г) рецепція
12. Під час процесів дисиміляції відбуваються такі процеси:
А) реакції біосинтезу
Б) реакції розщеплення
В) виділення енергії
Г) поглинання енергії
13. Універсальним джерелом енергії в клітині є:
А) піровиноградна кислота Б) АТФ
В) глюкоза
Г) ДНК
14. Найбільше АТФ синтезується в клітині:
А) у мітохондріях
Б) у гіалоплазмі
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В) у хлоропластах
Г) у ядрі
15. До анаеробних процесів належать:
А) гліколіз
Б) синтез АТФ
В) клітинне дихання
Г) бродіння
Боднар Олена Петрівна
11 клас, НВК «Оріховецький ЗНЗ - І-ІІІ ступенів -ДНЗ»
Тести
1.Адаптація- це ..
А) пристосування організмів
Б) пристосування популяцій
В) властивість біологічних систем г)всі правильні відповіді
2. Який вчений вважав формування адаптацій як засіб для
виживання?
А) Жан Батист Ламарк
б) Ч.Дарвін
В) В. Вернадський
Г) Інший
3. Хто запропонував термін "екологічна ніша"?
А) Ч.Елтон Б) Д.Грінелл В) Ю.Одум Г) Г.Ф.Гаузе
4. Назвати параметр екологічної ніші, що визначається діапазоном
дії екологічних чинників.
А) ширина ніші
Б) чисельність
В) смертність
Г) природний приріст
5. Яка із ознак не входить до переліку складових екологічної ніші?
А) просторове розташування в екосистемі
Б) взаємозв'язки з чинниками місць проживання
В) екологічні функції в екосистемі
г) біогеохімічні цикли
6. Сукупність фізіологічних процесів, що підтримують температуру
тіла організму відмінною від температури навколишнього
середовища це:
А) ТЕРМОІЗОЛЯЦІЯ
б) ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ
В) ТЕРМОПРОДУКЦІЯ Г) інше
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7. Стратегія виживання, за якої організми мають температуру тіла,
що змінюється залежно від температури зовнішнього середовища і
яка залежить від тепла,що надходить ззовні:
А) Гомойотермія
б) Пойкілотермія
В) Гомологія
Г) Аналогія
8. Якщо два близькі види гомойотермних тварин відрізняються
розмірами, то більший мешкає в холоднішому, а дрібніший - у
теплішому кліматі це:
А) Правило Моргана
б) Правило Бергмана
В) Правило Менделя
Г) Правило Аллена
9. Взаємовідносини між організмами різних видів, при яких один
організм використовує іншого, як джерело живлення і середовище
існування, завдаючи йому шкоди, називається:
А) Коменсалізм
б) Паразитизм
В) Симбіоз
Г) Квартирантство
10. Паразити, які живуть всередині тіла хазяїна, називаються:
А) Ектопаразити
б) Ендопаразити
В) Тимчасові паразити
Г) Інша відповідь
11. Впродовж доби у здорової людини спостерігаються незначні
ритмічні коливання температури тіла. Це добові ритми. З чим вони
зв'язані:
А) З обертанням Місяця навколо Землі.
Б) З обертанням Сонця навколо Землі.
В) З обертанням Землі навколо Сонця.
г) З обертанням Землі навколо своєї осі.
12. Линяння у зайця-біляка це:
а) сезонний біоритм
Б) місячний біоритм
В) добовий біоритм
Г) багаторічний біоритм
13. Що більшою мірою впливає на здоров'я?
а) спосіб життя
Б) спадковість
В) стан навколишнього середовища
Г) медичні послуги
14. Основним джерелом енергії є:
А) білки
Б) жири
в) вуглеводи
Г) вітаміни
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15. Уміле вдосконалення фізіологічних механізмів захисту і
адаптації організму, це:
а) загартовування Б) тренування
В) гігієна
Г) ритмічність
Божко Вікторія Сергіївна
9 клас, Шукайводська гімназія Христинівської міської ради
Черкаської області
1. До прокаріотів належить:
а) мухомор;
б) тополя;
в) кишкова паличка.
2. Плацента утворюється тканинами :
а) зародка;
б) матері;
в) матері і зародка.
3. Виберіть зовнішню оболонку ока:
а) райдужна;
б) сітківка; в) білкова.
4. Скільки обертів утворює спіраль завитки вуха?
а) 4,5 оберти;
б) 1,5 оберти;
в) 2,5 оберти.
5. Резервний полісахарид тваринних клітин:
а) хітин;
б) глікоген; в) целюлоза.
6. Автотрофне живлення притаманне:
а) щитнику чоловічому; б) річковому раку; в) амебі протей.
7. Задня частина язика найбільш чутлива до:
а) кислого;
б) гіркого; в) солодкого.
8. Внаслідок дії слини у ротовій порожнині розщеплюються:
а) ліпіди;
б) полісахариди;
в) білки.
9. Прискорене серцебиття і звуження судин зумовлює дія
нервів:
а) симпатичних; б) парасимпатичних; в) спинномозкових.
10. Кількість хромосом у гаметі людини:
а) 46; б)80; в)23.
11. У складі РНК не буває:
а) аденіну; б) тиміну; в) урацилу.
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12. Найбільший відсоток людей, які не переносять лактозу у
країнах:
а) Азії;
б) Америки;
в) Європи.
13. Риба, самиці якої відкладають яйця:
а) сом;
б) латимерія;
в) акула.
14. Від серця по малому колу кровообігу у ссавців рухається
кров:
а) артеріальна;
б) змішана; в) венозна.
15. Антибіотики – це зброя проти:
а) вірусів;
б) бактерій; в) грибів.
Бойко Анастасія Василівна
10 клас, Соколівський опорний заклад загальної середньої освіти IIII ступенів
1. Шоколад – суперечливий продукт. Одні дослідження
переконують, що плитка солодощів покращує роботу серця та
допомагає підтримувати оптимальний рівень холестерину. Інші вказують,що шоколад такий же калорійний, як тістечка. Найбільш
корисний за своїм складом – чорний шоколад, до складу якого
входить принаймні 70% какао. Саме він покращує настрій та
пам'ять,позитивно впливає на серце та чинить протизапальну дію.
Дитина з'їла плитку чорного шоколаду, скільки при цьому
виділиться енергії, якщо під час окиснення 1г глюкози виділяється
17,2 кДж енергії? Темний шоколад містить 14 грамів вуглеводів.
Скільки часу дитина зможе їздити на велосипеді при виділенні
енергії чорного шоколаду, якщо їзда на велосипеді становить – 29,7
кДж/кг/ .
1г глюкози становить 17,2 кДж.
14г глюкози становить Х
Х= 198,8 кДж
198,8 кДж :29,7 кДж = 6,7= 7год 10хв.

49

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

Відповідь: виділиться 198,8 кДж енергії, коли з'їсти плитку
чорного шоколаду і при цьому вистачить енергії на 7год. 10хв.
2. Загальний об’єм крові становить 7% від ваги тіла людини,
а в 1л крові міститься в середньому 150 г гемоглобіну (1г
гемоглобіну реально зв’язує 1,34 мл кисню). Визначте, скільки
кисню міститься в організмі людини масою 75кг?
1) 75 * 0,07 = 5,25л – об’єм крові;
2) Об’єм кисню у 150г гемоглобіну
1г – 0,00134л
150л – Х
Х = 0,201л
3) Кількість гемоглобіну у 5,25л крові
1л – 150г
5,25л - У
У =787,5г
4) Об’єм кисню у 787,5г гемоглобіну
150 г – 201л
787,5 г – Z
Z= 1055,25 л
Відповідь: в організмі людини масою 75 кг міститься об'єм кисню
1055,25 л.
Бойко Софія Василівна
9-А клас, ЗЗСО I-III ст. № 8 міста Ковеля
1.Кого називають батьком Біології?
а) Гіппократа
б) Ж.Б.Ламарка
в) Арістотеля
2.Якої біосистеми не існує?
а) Вид
б) Біосфера
в) Біосистема
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3.Гіпотеза-це…
а) Закономірність,що немає винятків
б) Обґрунтоване припущення
в) Узагальнена система фактів
4.Єдина речовина,яка може бути у трьох агрегатних станах
а) Йод
б) Сіль
в) Вода
5.Що НЕ являється особливістю біомолекул?
а) Змінна активності
б) Висока енергоємність
в) Наявність слабких ковалентних зв’язків,що зумовлюють
тривалу взаємодію молекул
6.Біологічна роль вуглеводів (декілька відповідей)
а) Резервна функція
б) Будівельна
в) Сигнальна
г) Енергетична
д) Захисна
е) травна
7.Установити відповідність
Структурна організація білків
1-первинна структура
а)спіраль
2-вторинна структура
б)мультимер
3-третинна структура
в)ланцюг
4-четвертинна структура г)глобула
8.Хто сформулював клітинну теорію?
а) Гіппократ
б) Камілло гольджі
в) Т.Шванн
9.Вид транспорту,за допомогою якого амеби захоплюють часточки
їжі
а) Дифузія
б) Піноцитоз
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в) Фагоцитоз
10. Скільки є етапів зовнішнього обміну речовин, енергії та
інформації?
а) 3 б) 4 в) 2
11.Як перекладається з грецької слово «Фото»
а) Відображення
б) Поєднання
в) Світло
12.Який тип живлення у нейрона?
а) Автотрофне
б) Мікотрофне
в) Гетеротрофне
13.Яка клітинна структура транспортує речовини всередині
нейрона?
а) ЕПС
б) Комплекс Гольджі
в) Цитоскелет
14.Поставити у правильному порядку процеси мітозу
1.
а)Анафаза
2.
б)Телофаза
3.
в)профаза
4.
г)метафаза
15. Які гамети утворює зигота Aabb?
а) Ab,ab
б) Aa,bb
в) Ab
Бондаренко Анастасія Василівна
9 клас, Олександрівська ЗОШ імені Тараса Григоровича Шевченка
1) Як називається наука , що вивчає властивості біосистем під дією
низьких температур?
А. Кріобіологія
Б. Вірусологія
В. Ембріологія
Г. Зоології
2) Якого типу РНК не існує?
А. Транспортного Б. Рибосомного
В. Мікро
Г. Провідного
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3) Який біолог в 1869 році відкрив ДНК?
А. Паладін Олександр Володимирович
Б. Мішель Йоган Фрідріх
В. Джеймс Дьюї Уотсон
Г. Розалінда Фраклін
4) Як називають організми здатні синтезувати органічні речовини з
неорганічних?
А. Гетеротрофи
Б. Автотрофи
В. Фототрофи
Г. Хемотрофи
5) Який з нижче перерахованих організмів є гетеротрофним?
А.Росичка
Б. Зелені водорості
В. Омела
Г.Гриби
6) Який елемент входить до складу гормонів щитоподібної залози?
А.Купрум
Б. Йод
В.Кобальт Г.Бор
7) Які органели входять до внутрішньої будови еукарітичних
тваринних клітин
А. Ядро, плазматична мембрана, цитоплазма, мітохондрія
Б. Ядро, вакуолі, плазматична мемрана, хлоропласти
В. Плазматична мембрана, клітинна стінка, лейкоцити
Г. Клітинна оболонка, хлоропласти, мітохондрія
8) Як називається наука яка вивчає ракові захворювання?
А. Онкологія Б.Білогія В.Зологія Г.Нумерологія
9) Який елемент має уміст 0,15-0,2 % від маси клітини?
А. Сульфур Б. Бор В. Бром
Г. Калій
10) Яка речовина входить до різновиду ліпідів?
А. Жири Б. Білки В.Нукеїнові кислоти Г.Вуглеводи
11) Що є основною структурною одиницею Комплекса Гольджі ?
А. Органела Б. Диксіома В. Оксіома
Г. Клітина
12)Як називається внутрішнє середовище ядра?
А. Ядений матрикс
Б. Ядерний сік
В. Хомаин
Г. Ядерця
13) Що належить до прокаріотів ?
А. Рослини та тварини
Б. Бактерії, ціанобатерії та археї
В. Рослини,тварини та бактерії Г. Рослини та бактерії
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14) Яка фугкція реакційного центу ?
А. Збирання світлової енегії та її передача
Б. Збирання та переробка енергії
В. Захисна
Г. Опорно рухова
15) Що таке ерозія грунтів ?
А. Переробка грунтів
Б. Зменшення товщі його середнього шару
В. Зменшення товщі його верхнього шару
Г. Обробка грунту
Бондаренко Ольга Андріївна
11 клас, Врадіївська ЗОШ № 3
Тест «Екосистеми. Види екосистем»
1. Продуценти - це організми, що
а) споживають органічні речовини
б) розкладають органічні речовини до мінеральних
в) створюють органічні речовини з неорганічних
2. Редуценти - це організми, які
а) ведуть паразитичний спосіб життя
б) розкладають органічні речовини до мінеральних
в) здатні до фотосинтезу
3. До консументів відносять:
а) гриб опеньок
б) землерийка
в) кульбаба
4. До редуцентів відносять:
а) бактерії і гриби б) жовтня
в) рослини
5. Ярусное розміщення рослин в біогеоценозах це пристосування
до використання:
а) кисню
б) світла
в) температури
6. Гетеротрофи - це організми, які
а)синтезують власні органічні речовини
б) розкладають органічні речовини до мінеральних
в) синтезують органічні речовини з неорганічних
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7. Біоценоз - це
а) сукупність всіх живих організмів в біогеоценозах
б) сукупність живих і неживих компонентів в біогеоценозах
в) сукупність організмів одного виду в біогеоценозі
8. Яке співтовариство відносять до агроценозу:
А) березовий гай
Б) ліс В) сад
9. Агроценоз на відміну від біогеоценозу має:
а) довгі харчові ланцюги
б)замкнутий круговорот речовин
в) невелике число видів
10. Яке співтовариство відносять до агроценозів:
а) заплавні луки
б) пшеничне поле
в) степ
11. До продуцентів відноситься:
А) водорость спірогіра
б) гриб трутовик
в) амеба звичайна
12. Агроценоз на відміну від біогеоценозу:
а) може існувати без підтримки людини
б) нестійке співтовариство в) здатний до саморегуляції
13. В агроценозах на відміну від біогеоценозу
а) є продуценти, консументи, редуценти
б) замкнутий кругообіг речовин
в) короткі ланцюги живлення
14. В агроценозах як і в біогеоценозах:
а) незамкнений кругообіг речовин
б) відбуваюється перетворення енергії
в) ланцюги живлення короткі
15. Який фактор може привести до зміни біоценозів:
а) діяльність людини
б) зміна дня і ночі
в) зміна сезонів року
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Бордя Єлизавета Анатоліївна
11-А клас, «Теплодарська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Тест з теми:
«Біологічні основи здорового способу життя”»
І рівень. Питання з ОДНІЄЮ правильною відповіддю.
1. Продовжіть речення: «Людину як біосоціальну істоту вивчає
окремий розділ біології, який має назву …»
А) Біологія людини
Б) Анатомія людини
В) Психологія людини
Г) Генетика людини
2. Прочитайте наведені нижче твердження і дайте відповідь на
питання. «Психічне здоров'я - стан свідомості людини узгоджений
з вимогами законів природи та суспільства, осмислення свого буття
і призначення у світі», «Духовне здоров'я - цінності, установки і
мотиви поведінки людини». Яке з тверджень правильне?
А) І і ІІ
Б) Тільки І
В) Тільки ІІ
Г) Жодне з тверджень не є правильним
3. Оберіть природу походження наркотичних речовин:
А) Природного і синтетичного
Б) Синтетичного і напівсинтетичного
В) Природного і штучного
Г) Опіумного та медичного
4. Психотропні лікарські засоби, що усувають або пом'якшують
невротичні прояви А) Наркотики
Б) Транквілізатори
В) Снодійні засоби
Г) Нейронні препарати
5. Ознаки
гострого
отруєння
наркотичними
речовинами
(наркотиками):
А) Втрата свідомості, неможливість мовного контакту,
зниження больової чутливості, пришвидшення пульсу, рухове
збудження, судоми, в деяких випадках кома
Б) Апатія, сонливість, уповільнення пульсу, обличчя червоніє,
нудота, в деяких випадках конвульсії
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В) Втрата свідомості, розслаблення м'язів і зниження рефлексів,
значне звуження або розширення зіниць, в деяких випадках
кома та смерть від паралічу дихального центру
Г) Повна втрата больової чутливості, відсутність довільних
рухів м'язів очей, зниження температури тіла, бліда шкіра,
обмеження або неможливість пасивного згинання голови, пульс
пришвидшується, дихання стає нерівним і поверхневим,
блювота, в деяких випадках блювота кров'ю або білими масами
ІІ рівень. Питання з ОДНІЄЮ і БІЛЬШЕ правильними відповідями.
6. Оберіть шляхи передачі ВІЛ-інфекції
А) Через кров
Б) Через захищений статевий акт
В) Через незахищений статевий акт
Г) Від матері до дитини під час народження
Д) Через рукостискання
Е) Через поцілунок
Є) Через користування спільними столовими приборами
Ж) Через повітря З) При гомосексуальному контакті
7. Статева культура. Оберіть НЕПРАВИЛЬНІ варіанти:
А) Статева культура - культура сексуальних відносин
Б) Презерватив - перешкоджає лише небажаній вагітності
В) Партнер/партнерка може переходити до статевого акту
тільки тоді, коли почув/почула від свого партнера/партнерки
рішуче «Так»
Г) Гармонійні статеві стосунки передбачають взаємоповагу і
відповідальне ставлення до партнера/партнерки
8. Оберіть види імунітету за походженням та реалізацією захисту:
А) Вроджений Б) Набутий В) Системний Г) Клітинний
Д) Спеціальний
Е) Гуморальний
Є) Віковий
9. Залежно від засобів, які використовують, імунокорекція може
бути:
А) Специфічною
Б) Замісною В) Імуносупресуюча
Г) Імунотранспортуюча
Д) Імуностимулююча
Е) Імунозамісна
10. Вкажіть типи вакцини:
А) Жива
Б) Активна В) Інактивована
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Г) Штучна Д) Синтетична
Е) Анатоксинна
Є) Аморфотоксинна
11. Позначте види стресу:
А) Еустрес Б) Тестрес В) Дистрес Г) Аутострес
12. Активізація функціональних резервів організму, сприяння
адаптації, ліквідація самого стресу, нетривалий, не завдає
шкідливого впливу - це ознаки ...
А) Еустресу Б) Тестресу В) Дистресу Г) Аутостресу
13. Має шкідливий вплив на організм, вичерпує захисні сили
організму, послаблює організм, призводить до розвитку різних
захворювань - це ознаки ...
А) Еустресу Б) Тестресу В) Дистресу Г) Аутостресу
ІІІ рівень. Встановлення відповідності.
14. Встановіть відповідність між видами захворювань людини та їх
профілактикою.
А) Інвазійні
Б) Інфекційні
В) Неінфекційні
1). Усунення факторів ризику, зміцнення організму, дотримання
принципів здорового способу життя;
2). Своєчасне виявлення хворих, ізоляція і лікування хворих,
знешкодження вогнища зараження;
3). Для організації профілактичних заходів проти такого виду
захворювань потрібно знати цикли розвитку паразитів, їхніх
переносників, особливості зараження, розвитку та перебігу
захворювання;
15. Організм людини пристосовується до дії чинників довкілля
завдяки взаємодії регуляторних систем - нервової та ендокринної.
Їх
називають
адаптаційно-компенсаторними
реакціями.
Регуляторні механізми мають три основні стадії. Установіть
відповідність між стадією та її характеристикою.
А) І стадія
Б) ІІ стадія
В) ІІІ стадія
1). Тривалий або багаторазовий вплив на організм певних чинників
мобілізує функціональні системи, що склалися раніше. Фізіологічні
процеси, пов'язані з адаптацією, оптимізуються, на їхнє здійснення
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витрачається менше енергетичних ресурсів, процеси асиміляції
починають переважати над процесами дисиміляції;
2). Характеризується тим, що під час дії зовнішнього чинника,
незвичного за силою або тривалістю, виникають фізіологічні
реакції, які у кілька разів перевищують потреби організму. Ці
реакції перебігають некоординовано, зі значним напруженням
роботи певних органів і значними витратами енергії;
3). Відбувається в умовах тривалої та сильної дії певного чинника
або комплексної дії кількох чинників. Вона супроводжується
формуванням стійких адаптацій. Адаптивний ефект може
досягатися за рахунок формування функціональних систем.
Ботвіннікова Арина Дмитрівна
9 клас, Криворізька Тернівська гімназія, місто Кривий Ріг
Тести
I рівень, виберіть із запропонованих відповідей правильну.

1. Скільки структур мають білки?
а) одну; б) чотири; в) п’ять; г) три.
2. Фотосинтез- це синтез органічних речовин з неорганічних під дією…:
а) сонячного світла; б) білків, жирів, вуглеводів;
в) хімічних зв’язків; г) ферментів.
3. Які клітини називають «клітинами тіла»?
а) статеві;
б) соматичні;
в) еукаріотичні;
г) прокаріотичні.
4. Мейоз- це…:
а) прямий поділ;
б) непрямий поділ;
в) два послідовні поділи; г) час перед поділом клітини.
5. Хто створив першу клітинну теорію?
а) Р. Гук;
б) Р. Броун;
в) Г. Мендель;
г) Т. Шванн.
6. ДНК є…:
а) дволанцюгова;
б) одноланцюгова;
в) трьохланцюгова;
г) немає ланцюгів.
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II рівень, виберіть із запропонованих відповідей дві правильні.

1. До одномембранних органел входять…:
а) рибосоми;
б) ЕПС;
в) мітохондрії;
г) лізосоми.
2. До будови сперматозоїда відноситься…:
а) акросома;
б) фолікулярний вінець;
в) жовткова оболонка;
г)хвостик.
3. У мейозі, у профазі редукційного поділу відбувається…:
а) кон’югація;
б) утворення екваторіальної пластинки;
в) кросинговер;
г) кінець первинного поділу.
4. Ліпіди розчиняються в…:
а) прісній воді;
б) ацетоні;
в) бензині;
г) морській воді.
5. Які функції білків?
а) каталітична;
б) терморегулююча;
в) будівельна;
г) джерело води.
6. Триплети, які не кодують амінокислоти- це…:
а) ініціатори;
б) термінатори;
в) цистрони;
г) інтрони.
7. Які властивості притаманні коду?
а)код непреривний;
б) код списує інформацію;
в)код універсальний;
г) код не володіє інформацією.
III рівень, завдання на встановлення відповідності.
1.Рибофламін
А) B6
2.Ретинол
Б) В1
3.Токоферол
В) А
4.Піридоксин
Г) В2
Д) Е
IV рівень, запитання з розгорнутою відповіддю.
Дайте визначення туберкульозу. Напишіть його ознаки, спосіб
поширення, форми і стадії, діагностику, лікування.
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Бруцька Дар’я Юріївна
учениця 9 класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 ім. Віктора Пастуха м.
Бердичева Житомирської області
Тести до теми «Бактерії»
(жирним шрифтом виділена правильна відповідь)
1. Бактерії, вигнуті у вигляді коми, називають:
А бацили
В коки
Б вібріони Г Спірили
2. Спеціальна клітинна зона, що містить генетичний код бактерії,
називається:
А хромосома В настія В хромопласт Г нуклеоїд
3. Переносником збудника чуми є:
А комарі
В блохи
Б собаки
Г бджоли
4. Сир моцарела – продукт життєдіяльності:
А термофільного стрептокока
В ціанобактерій
Б лейконостока
Г лактококів
5. В косметології використовують бактерії:
А мікобактерії лепри
В сальмонели
Б клостридії
Г ботуліни
6. Переносником інфекції висипного тифу є:
А ховрахи В кліщі
Б москіти
Г воші
7. Холерний вібріон вражав людей у:
А Гренландії В острові Кергелен Б Антарктиді Г Ємені
8. Для виробництва інтерферону – білка, який є частиною імунного
захисту людини, використовують:
А лептоспіри
В кишкову паличку
Б бацилу антраксу
Г борелії
9. Бактерії відносять до:
А прокаріотів
В одноклітинних грибів
Б еукаріотів
Г одноклітинних тварин
10. Бактерії кулястої форми:
А бацили
В спірили
Б спірохети
Г коки
11. Мікобактерію лепри відкрив у 1874 році:
А Р.Кох В Л.Пастер Б Г.Гансен Г Е. Дженнер
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12. Причина газової гангрени:
А золотистий стафілокок
В клостридій перфрингенс
Б стрептокок
Г бактерія Борде-Жангу
13. В 2016 році японські вчені винайшли бактерію, що здатна
розкладати пластик. Цю властивість збираються використати для
розкладання ПЕТ-пляшок. Бактерія належить до роду:
А рикетсій В клостридій Б ідеонел Г францисел
14. Мікобактерія туберкульозу за температури +23°С у вологому й
темному місці зберігається;
А до 7 років В до 15 місяців Б до 5 місяців Г до 7 діб
15. Кишкові палички (крім патогенного типу) беруть участь у
продукуванні вітаміну:
А A
В C
Б D
Г K
Брушньовська Анна Вадимівна
10 клас, Опорний навчальний заклад «Навчально-виховний
комплекс: заклад загальної середньої освіти І ст. - гімназія
Ямпільського району Вінницької області»
1. У біосистематиці є напрям, що визначає еволюційні взаємини
серед різних видів на Землі, як сучасних так і вимерлих. Він
полягає у класифікації організмів у порядку їхнього відгалуження
від еволюційного дерева. незважаючи на морфологічну подібність.
Як називається цей напрям?
А) Фенетика;
Б) Філістіка;
В) Кладистика; Г) Систематика;
2.Особливістю цієї групи організмів є: відсутність власного
геному, висока стійкість до температури, ультрафіолету, радіації.
Це неклітинні форми життя, що є білковими частинками без
нуклеїнової кислоти.
А) Віруси ;
Б) Віроїди;
В) Пріони: Г) Бактерії.
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3. Відомо, що серед архей є велика кількість видів – екстремофілів,
тих що живуть в екстремальних умовах. Археї, що живуть в
лужному середовищі, називають:
А) Археї – термофіли; Б) Археї – алкалофіли;
В) Археї – галофіли; Г) Археї – ацидофіли.
4. Це вид фітопатогенних грибів, який зіграв рокову роль у
трагічному « полюванні на Салемських відьом», що паразитують
здебільшого на житі.
А) Мукор; Б) Фітофтора
В) Аспергіл;
Г) Ріжки пурпурові.
5. Багатоклітинні організми, що поєднують ознаки водоростей та
вищих рослин, зовні дуже схожі на хвощі:
А) Харові водорості; Б) Глаукофітові водорості;
В) Червоні водорості; Г) Бурі водорості.
6. «Стебло підземне ( кореневище) з додатковими коренями,
листоподібні пагони ( вайї), спорангії у сорусах, у життєвому циклі
переважає – спорофіт.» За описом визначте групу вищих рослин:
А) Плауни; Б)Хвощі; В) Хвойні; Г) Папороті.
7. У 1757 році німецький ентомолог Р. фон Розенгоф, після того, як
його служниця пролила воду на мікроскоп, відкрив істоту, яку
назвав « мінливим протеєм». А як ця істота називається зараз?
А) Інфузорія туфелька; Б) Евглена залена;
В) Радіолярія; Г) Амеба звичайна
8.Біологічна роль білків виявляється на кожному з етапів
метаболізму.
Визначте групу білків, що виконують рухову
функцію в організмі:
А)Пепсин, трипсин, мальтаза; Б) Інсулін, вазопресин;
В) Колаген, кератин; Г) Тубулін, актин, міозин.
9. Представником якого субдомену є червона водорість – порфіра:
А) Екскавати; Б) Аморфеї; В) Діафоретики; Г) Археї.
10.
Серед
перелічених
тварин,
виберіть
представника
Вторинноротих:
А) Хрущ травневий; Б) Равлик виноградний;
В)Планарія молочно - біла; Г) Вечірниця руда.
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11. З цього хімічного елемента, завдяки його біологічній сумісності
для хірургїі, виробляють засоби для зшивання тканин, нервів,
виготовлення протезів. Це:
А) Кальцій; Б) Алюміній; В) Цинк; Г) Тантал.
12. Цей елемент є компонентом гемоціаніну використовується для
транспорту кисню в крові більшості молюсків і деяких видів
членистоногих
А) Купрум; Б) Калій; В) Цинк; Г) Сульфур.
13. Структура клітини, в якій відбувається безкисневий етап
енергетичного обміну:
А) Гіалоплазма; Б) Рибосоми
В) Лізосоми;
Г) Мітохондрії.
14. Цей тип живлення характерний для деяких груп бактерій, що
використовують внутрішню хімічну енергію неорганічних сполук:
А) Хемоавтотрофний Б) Фотоавтотрофний
В) Автотрофний;
Г) Гетеротрофнийї.
15. Омела – біла, дзвінець, перестріч, очанка – це рослини:
А) Паразити; Б) Напівпаразити
В) Хижаки;
Г) Сапрофіти.
Варламова Аріна Василівна
10-Б клас, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія
Доценка Мирноградської міської ради Донецької області
1. Доповніть речення:
АРХЕЇ (Archaea) – прокаріотичні … мікроорганізми з біохімічними
особливостями, що відрізняють їх від бактерій та еукаріотів
а) багатоклітинні
б) одноклітинні
в) не клітинні
2. Чи однакові джгутики у бактерій та археїв?
а) так
б) ні
3. Основні групи бактерій:
а) спірохети, протобактерії
б) всі двоклітинні бактерії
в) Кренархеоти та Евріархеоти
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4. Організми, які забезпечують азотофіксацію, належать до:
а) ссавців б) бактерій в) кільчастих червів г) голонасінних
5. Цей жиророзчинний вітамін утворюється в шкірі людини під
дією ультрафіолетового випромінювання. Збільшенням його вмісту
в їжі є одним із способів лікування рахіту. Це - вітамін:
а) С б) А в) D
6. Водорості, клітина яких оточена двостулковим панциром, що
містить сполуки Силіцію - це:
а) зелені водорості
б) червоні водорості
в) діамантові водорості
7. Органела, що характерна для прокаріотичних клітин:
а) мітохондрія
б) апарат Гольджі в) рибосома
8. Одним з методів сучасної біології є ПЛР. Цей метод можна
застосовувати для:
а) виявлення інфекційних захворювань
б) лікування ендокринних захворювань
в) діагностування порушень постави
9. Наука, що вивчає ферменти називається…:
а) ензимологією
б) бактеріологією в) генетика
10. До моносахоридів належить?
а) хітин
б) рибоза
в) сахароза
11. Що таке вуглеводи?
а) органічні сполуки, до складу яких входять Карбон,
Гідроген та Оксиген
б) різноманітні за хімічним складом біоорганічні сполуки
живого, спільною ознакою яких є їхня неполярність, через що вони
розчиняються лише в неполярних розчинниках
в) сукупність хімічних процесів, що забезпечують
перетворення речовин, енергії та інформації в клітині
12. Загальна формула вуглеводів :
а) Сn(Н2nО)n
б) Сn(Н3nО)n
в) С(Н2О)n
13. Обмін енергії - це:
а) сукупність процесів біологічного окиснення по-живних
речовин з вивільненням хімічної енергії, що акумулюється в АТФ
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б) сукупність процесів, що забезпечують надходження,
перетворення та видалення енергії у біосистемах. Як зазначають
науковці, «хоча енергія існує у багатьох формах, для анаболізму
живих істот придатними є лише дві із них – світлова й хімічна енергія
в) активний фізіологічний процес транспортування
поживних речовин крізь слизову оболонку травного тракту в
рідини внутрішнього середовища
14. Моногенне і полігенне успадкування належать до:
а) обміну речовин б) успадкування ознак
в) геноміки
15. Будову і функції клітин організмів вивчає наука:
а) гістологія
б) анатомія
в) цитологія
Василькевич Тетяна Андріївна
11 клас, Воскресенська ЗОШ І-ІІІ ступенів Воскресенської селищної
ради Вітовського району Миколаївської області
1. Клітинну теорію сформулював:
a) Т.Шванн
b) А.Левенгук
c) Р.Гук
d) Ж.Б.Ламарк.
2. У 1835 році Дарвін побував на острові Галапагос, де знайшов
близько десятка видів:
a) горобців
b) в’юрків
c) голубів
d) синиць.
3. Для чого страусам крила?
a) Крила — безкорисна адаптація.
b) Регулювати рівновагу.
c) Відганяти шкідників.
d) Регулювати температуру тіла.
4. Бактерії, що мають форму кулі, називаються:
a) спірохети
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b) бацили
c) коки
d) вібріони.
5. В кишечнику тарганів та термітів живуть одноклітинні організми
– трихонімфи, без яких би комахи загинули від голоду. Яка їх роль?
a) Знешкоджують шкідливі мікроорганізми.
b) Виробляють ферменти для покращення травлення.
c) Переробляють частинки деревини та вироблять багаті
енергією продукти обміну.
d) Продукують кисень.
6. У 1928 році шотландській мікробіолог А. Флемінг побачив, як в
одній із лабораторних посудин почала рости пліснява, яка вбила
інші мікроорганізми. Яке відкриття зробив вчений?
a) Винайшов дріжджі.
b) Відніс гриби до окремого царства.
c) Відкрив одноклітинні гриби.
d) Відкрив антибіотики.
7. Які організми здатні жити при температурі до -60 градусів по
Цельсію та швидкості вітру до 150 км/год?
a) Лишайники.
b) Віруси.
c) Бактерії.
d) Одноклітинні гриби.
8. Найвище дерево на планеті:
a) дуб
b) пальма
c) евкаліпт
d) лина.
9. Взаємозв’язок організмів різних видів, якому характерна користь
для одного виду та нейтральний вплив для іншого, називається:
a) симбіоз
b) коменсалізм
c) мутуалізм
d) паразитизм.
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10. Доповідь Менделя пролежала в архіві понад 30 років, а в 1900
році її знайшов голландець Хуго де Фріз. Про що була доповідь?
a) Про гени.
b) Про спадкові чинники.
c) Про спадкові чинники та їх місце розміщення у клітині.
d) Про закони спадковості.
11. Газообмін та транспірація у рослин відбувається за допомогою:
a) дихалець
b) процесу фотосинтеза
c) клітинами покривної тканини
d) ніяк.
12. Від якого латинського слова походить назва “віруси”?
a) малий
b) збудник
c) отрута
d) паразит.
13. Чому всі породи свійських собак віднесені до одного виду?
a) Мають однаковий план внутрішньої будови.
b) При схрещувані між собою дають плодюче потомство.
c) Мають характерні ознаки адаптацій до умов середовища.
d) Живуть з людиною.
14. У якому році вдалося повністю розшифрувати геном людини?
a) 1950
b) 1988
c) 1895
d) 2001
15. Дарвін вважав, що рушійною силою еволюції є адаптації. Під
час археологічних досліджень вчені знайшли археоптерікса, який
мав ознаки двох різних класів. Яких саме?
a) Риби та Плазуни
b) Земноводні та Ссавці.
c) Плазуни та Птахи.
d) Риби та Птахи.
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Величко Альона Володмирівна
9 клас, Білецьківський навчально - виховний комплекс
Тести А (правильна тільки одна відповідь)
1.При пораненні тварини загальний кров'яний тиск підвищується,
але навколо рани утворюється набряк в результаті місцевого
розширення судин. Чому це відбувається?
а) завдяки розширенню кровоносних судин;
б) понижається загальний кров'яний тиск;
в) знижується постачання оксигенованої крові.
відповідь: а)

2. Якщо хвощ польовий утворює суцільні зарості, це свідчить про
те що грунт:
а) надто сухий;
б) кислий;
в) перезволожений;
г) засолений.
відповідь: б)

3. Для будови і функцій зубів ссавців характерним є:
а) не мають коренів, за будовою і функціями однакові
б) мають корені, за будовою і функціями однакові;
в) мають корені, за будовою і функціями диференційовані
г) не мають коренів, за будовою і функціями
диференційовані
відповідь: в)

тести В (правильною може бути від 1 до 5 відповідей)
1.Вкажіть загальні риси фотосинтезу:
а) двоокис вуглецю і вода виділяються;
б) у еукаріотів процес протікає у мітохондріях;
в) енергія накопичується і запасаться у вуглеводах;
г) у еукаріотів процес протікає у хлоропластах;
д) відбувається тільки в клітинах, що містять хлорофіл, і
тільки на світлі.
відповідь: в, г, д)

2. Резюмуйте відмінності в будові первинного стебла у дводольних:
а) судинні пучки утворюють кільце;
б) роздільні серцевина і кора;
69

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

в) судинні пучки розкидані;
г) основна тканина не розділена на серцевину і кору;
д) перецикл повністю оточує судинний пучок.
відповідь: а, б)

3. Спробуйте пояснити, чому відразу після прийому крижаної води
температура шкіри підвищується :
а) під час випаровування вологи в перші 20 хвилин
встановлюється рівновага;
б) під час випаровування вологи в перші 30 хвилин
встановлюється рівновага;
в) під час випаровування вологи в перші 35 хвилин
встановлюється рівновага;
г) під впливом гіпоталамуса випаровування сповільнюється ;
д) під впливом гіпоталамуса випаровування прискорюється.
відповідь: а, г)

4. Які додаткові структури виявляє електронний мікроскоп у
порівнянні зі світловим?
а) рибосоми;
б) мікротрубочки;
в) лізосоми;
г) мітохондрії;
д) мікроелементи.
відповідь: в, г)

5. Особливостями тварин класу Павукоподібні є:
а) мешкають переважно на суходолі, трапляються водяні тварини;
б) очі прості;
в) очі складні;
г) органи виділення-мальпігієві судини;
д) відділи тіла: голова, груди, черевце.
відповідь: а, б, г)

6. Назвіть біологічні функції води у тварин:
а) приймає участь у реакціях гідролізу;
б) забезпечує транспорт речовин;
в) забезпечує осмос та тургор;
г) забезпечує осморегуляцію;
д) сприяє охолодженню тіла.
відповідь: б, г, д)
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завдання В
1.З'єднайте стрілками назви рослин і ознаки, властиві лише їм:
СОСНА

НАСІННЯ МАЄ СОКОВИТІ ПРИДАТКИ

ЯЛИНА

РОСЛИНА СВІТЛОЛЮБНА

ЯЛОВЕЦЬ

ЛИСТКИ ВІЯЛОПОДІБНОЇ ФОРМИ

ТУЯ

ХВОЯ ОПАДАЄ НА ЗИМУ

МОДРИНА

ЛИСТКИ ЛУСКОПОДІБНОЇ ФОРМИ

ЕФЕДР

ШИШКИ ІЗ СОКОВИТИМИ ЛУСКАМИ

ГІНКГО

УТВОРЮЄ ЛІСОВІ МАСИВИ В КАРПАТАХ

відповідь: сосна - рослина світлолюбна, ялина - утворює лісові масиви в
Карпатах, яловець - шишки із соковитими лусками, туя - листки лускоподібної
форми, ефедра - насіння має соковиті придатки, гінкго - листки віялоподібної
форми.

2. Зазначте функції, притаманні кожному з наведених типів
бруньок :
вегетативні, репродуктивні, сплячі, бічні, верхівкові.
відповідь: вегетативні - ріст і вегетативне розмноження: репродуктивні насінне розмноження; сплячі - відновлення при пошкодженні; бічні галуження;
верхівкові - ріст у довжину.

3. 3 наведеного переліку виберіть тварин, які належать до класу
Ссавці:
павіан, гавіал, канюк, чапля, алігатор, вуж, ласка, лось, казуар,
веретільниця, гадюка, качкодзьоб, черепаха, ківі, ему, пінгвін,
страус, лелека, дрофа, гекон, агама, лиска, мартин, перепел,
глухар, єхидна, коала, кенгуру, хохуля, кріт, рябчик,
землерийка, фазан, їжак, нетопир, ящірка, білуха, кит, опосум,
дельфін, ховрах, одуд, крук, жовтопуз, нутpія, тхір, кабан,
козуля, хамелеон.
відповідь: павіан, гавіал, ласка, лось, качкодзьоб, єхидна, коала, кенгуру, хохуля,
кріт, землерийка, їжак, нетопир, кит, опосум, дельфін, ховрах, нутрія, тхір,
кабан, козуля.
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4. Оберіть правильні твердження стосовно характеристики
властивостей ферментів :
1) Усі вони є вуглеводами і синтезуються живими
організмами.
2) Вони каталізують хімічні реакції, знижуючи енергію
активації, необхідну для того, щоб реакція почалася.
3) Для протікання ферментативної реакції потрібно дуже
велика кількість ферменту.
4) У кінці реакції фермент змінюється.
5) Кожен фермент специфічний і має активний центр, в
якому фермент і субстрат, тимчасово об'єднуючись, утворюють
ферментосубстратний комплекс. В результаті дисоціації цього
комплексу продукт вивільняється.
6) Ферменти працюють найкраще при оптимальних
значеннях pН і оптимальних температурах.
7) Будучи вуглеводами, ферменти денатурують при
екстремальних значеннях рН і температури.
8) Показник Q10 ферментів в межах температури від 0 до 40
° С приблизно дорівнює 3.
9) Деякі ферменти активні в присутності ко-факторів.
10) Певні хімічні речовини так само, як і кінцеві продукти
метаболічних шляхів, інгібують активність ферментів.
відповідь : 2, 5, 6, 9, 10)

5. Роль АТФ можна порівняти з роллю акумулятора. Поясніть, в
чому полягає ця подібність.
відповідь : АТФ можна порівняти з акумулятором в тому сенсі, що його
виробництво вимагає енергії і він служить зручним короткочасним
накопичувачем енергії.
АТФ виробляється в процесі дихання і може
переміщатися в будь-яку частину клітини, де необхідна енергія,
«розряджатися» (перетворюючись в АДФ), а потім при диханні знову
«заряджатися» (коли АДФ знову перетворюється в АТФ).

6. У клітинах пойкілотермних ( «холоднокровних») тварин вміст
ненасичених жирних кислот зазвичай вище, ніж в клітинах
гомойотермних ( «теплокровних») тварин. Як ви це поясните?
відповідь : При низьких температурах навколишнього середовища температура
тіла пойкілотермних тварин знижується. Ліпіди, що містять велику кількість
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ненасичених жирних кислот (які мають низьку температуру плавлення),
зазвичай залишаються рідкими при низьких температурах (5 ° C або нижче) на
відміну від ліпідів, що містять насичені жирні кислоти. Це відіграє важливу
роль у виконанні ліпідами їх функцій, таких, як підтримання структури
мембран.

Величко Діана Петрівна
10 клас, Великобудищанський спеціалізований заклад освіти І-ІІІ
ступенів Великобудищанської сільської ради Полтавської області
І рівень
1. Що вивчає генетика?
А) вимерлі організми
Б) фізичні процеси в організмах
В) закономірності спадковості та мінливості
2. Об’єкт дослідження епігенетики?
А) зміни активності генів
Б) внутрішня будова організму
В) зовнішня будова організму
3. Генетика поведінки –це…
А) екогенетика
Б) психогенетика
В) імуногенетика
4. Кодомінування – це…
А) явище, за якого ознака в популяції визначається не двома,
а кількома алелями.
Б) явище взаємодії алельних генів
5. Як називають ІІ закон Менделя?
А) одноманітності гібридів
Б) розщеплення ознак
В) чистоти гамет
6. Виберіть варіант, що відповідатиме аналізуючому схрещуванню
А) АА х Аа
Б) ВВ х Вв
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В) аа х вв
ІІ рівень
7. Установіть відповідність:
1) Залежно від кількості пар проявів ознак, а) зворотнє
за якими різняться батьківські форми.
б) моногібридне
2) Залежно від особливостей
в) дигібридне
г) реципрокне
д) полігібридне
8.Оберіть основні стадії транскрипції:
А) трансляція, елонгація
Б) елонгація, процесинг
В) термінація, елонгація
9. Установіть відповідність:
1) Г. Мендель
а) дрозофіла чорночерева
2)І. П. Павлов
б) горох посівний
3)Т. Х. Морган
в) ацетабулярія
г) пес свійський
10. Установіть відповідність:
1) Біохімічний метод
а) вивчення монозиготних
2) Близнюковий метод
близнят
3)Генеалогічний метод б) вивчення хромосом
в)визначення речовин,
переважно ферментів
г) вивчення людських родів
ІІІ рівень, Оберіть три правильні відповіді
11. Які хвороби передаються генетично?
А) сколіоз Б) дальтонізм
В) короткозорість
Г) лордоз
Д) гемофілія
12. Найбільш шкідливі харчові добавки
А) Е123
Б) Е477
В) Е513
Г) Е527
Д) Е104
13. Основні поняття генетики:
А) фенотип
Б) штам
В) ген
Г) мінливість
Д) сорт
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IV рівень
6
5
4
3
2
1

7

Ділянка, що кодує інформацію про білок або РНК.
Окремий варіант певної ознаки, що визначається генотипом.
Здатність живих організмів набувати різних ознак.
Це ди- або поліплоїдна клітина.
Спеціалізована статева клітина, що має гаплоїдний набір
хромосом та слугує засобом статевого розмноження.
6. Ділянка ДНК в межах гену, яка переводиться у зрілу молекулу
матричної РНК.
7. Який вид гороху використовував Мендель в своїх законах?
Розгадане слово – це
А) особливість організму, що існує у своїх проявах
Б) сукупність усіх генів організму, що одержані від батьків
В) ділянка, що не кодує спадкову інформацію
15. Розфарбуйте правильно квіточку
1.
2.
3.
4.
5.

1

1
2

1

1
4
3
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1. В чому полягає гібридологічний метод:
А) в досліджуваності активності генів (блакитний)
Б) в схрещуванні організмів, які відрізняються за певними
станами однієї чи кількох спадкових ознак. (жовтий)
2. Молекулярна генетика – …
А) галузь науки, яка вивчає структури, що зберігають та
формують генетичну інформацію (чорний)
Б)
біотехнологічний
прийом,
спрямований
на
конструювання рекомбінантних молекул ДНК на основі
ДНК. (фіолетовий)
3. Філогенетика – …
А)область біологічної систематики, що займається
ідентифікацією і проясненням еволюційних взаємин серед
різних видів життя на Землі. (темно-зелений)
Б) наука, що вивчає будову і функціювання хромосом
(салатний)
4. З чим пов’язана генетика людини?
А) селекція (жовтий)
Б) з антропологією і медициною (зелений)

Бельмас Маргарита
10 клас, Радивилівський ліцей № 1
Тести з біології
1.Моніторинг – це
а) аналіз динаміки змін стану об’єкту;
б) описання та порівняння живих обєктів;
в) вивчення екологічного стану екосистем за допомогою
живих об’єктів;
г) передбачення можливої поведінки природних систем.
2.Синтез складних речовин з простих органічних з поглинанням
енергії має назву:
а) енергетичний обмін б) асиміляція
в) дисиміляція
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3. Неклітинна форма життя – інфекційний білок:
а) вірус;
б) пріони;
в) віроїди;
г) віріони.
4. Таксономічна категорія найвищого рангу, що охоплює декілька
царств ,має назву:
а) тип; б) відділ; в) клас;
г) домен.
5.Екологічний критерій виду:
а) поведінка тварин;
б) зона поширення виду;
в) умови існування виду; г) схожість зовнішньої будови.
6.Лише одноклітинні організми, які містять гістоноподібні білки:
а) бактерії;
б) еукаріоти;
в) археї;
г) справжні бактерії.
7. Діафоретики – це
а) найдавніша група еукаріотів;
б) неклітинна форма життя;
в) тварини;
г) фотосинтезуючі еукаріоти.
8. Ендеміки – це
а) переселенні виду за межі їх ареалу;
б) види, які мають дуже обмежений ареал;
в) види, які поширенні по території Землі;
г) цілеспрямовано переселенні види живих організмів
людиною.
9.
Низькомолекулярні речовини, нерозчинні у воді, до складу
яких входять жирні кислоти, спирти, альдегіди:
а) жири ; б) білки ; в) нуклеїнові кислоти ; г) вуглеводи.
10. Відновлення білкової структури має назву:
а) деструкція ;
б) ренатурація ;
в) денатурація.
11. Кратне збільшення числа хромосом в клітинах:
а) дуплікація; б) поліплоїдія; в) реплікація; г) делеція.
12. Домінантний алель – це:
а) алель, що пригнічує дію іншого;
б) алель, що підсилює дію іншого;
в) алель, що впливає на дію іншого.
13. Схрещування особин, що відрізняються 1 парою ознак:
а) моногібридне; б) дигібридне; в) полігібридне ; г) інше.
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14. Мендель сформулював:
а) хромосомну теорію спадковості;
б) мутаційну теорію;
в) закон незалежного успадкування генів;
г) модифікаційну теорію.
15. Томас Морган сформулював:
а) хромосомну теорію спадковості; б) мутаційну теорію;
в) модифікаційну теорію;
г) закон незалежного успадкування генів.
Верешагіна Надія Володимирівна
11-А клас, Загально освітня школа І-ІІІ ступеней м. Енергодара
Цікаві тести з біології рослин
Тема: «Дерева: факти, знахідки, відкриття»
1. Одне з найдавніших квіткових дерев, що збереглося до
наших днів:
А) куксонія Б) лепідодендрон В) араукарія
Г) магнолія Д) баобаб
2. Стовбури цих деревоподібних рослин не містять деревини, а
замість кори покриті короткими «пеньками» - основами
скинутого листя:
А) кактус
Б) сосна
В) папороть
Г) півонія
Д) гортензія
3. У дощовому лісі часто зустрічаються дерева з гігантським
дошкоподібним корінням, яке виступає над поверхнею землі та
забезпечує в першу чергу:
А) вегетативне розмноження
Б) поглинання кисню із повітря
В) додаткове опертя важкому стовбуру та кроні
Г) поглинання і транспорт води та розчинених у ній
мінеральних речовин та продуктів життєдіяльності ґрунтових
мікроорганізмів і коренів інших рослин
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Д) первинний синтез органічних речовин, виділення в ґрунт
продуктів обміну речовин
4. Із пошкодженого стовбура тропічної Гевеї витікає «молочний
сік», який являється основною сировиною для виготовлення:
А) бумаги
Б) натурального латексу
В) продуктів харчування Г) ліків
Д) біопаливо
5. Плоди цієї рослини добре захищені та можуть мандрувати
морем за тисячі кілометрів від їхньої батьківщини:
А) двокрилатки клена
Б) горіхи кокосу
Г) горіхи каштану В) коробочки бразильського горіха
Д) боби сої
6. На морському узбережжі та інших відкритих місцях крону
дерев може формувати вітер, така форма крони назвається:
А) розеткоподібна Б) конічна В) прапороподібна
Г) зонтикоподібна Д) колоноподібна
7. Дерево, плодами якого є довгі коробочки схожу на боби, які
після дозрівання розкриваються і розкидають довкола насіння
- це:
А) інга їстівна
Б) рожкове дерево
В) катальпа бігнонієподібна
Г) шоколадне дерево
Д) кельрейтерія волотиста
8. Квітки, що їх запилюють кажани, мають такі особливості:
А) забарвлені в червоний колір і майже не пахнуть
Б) великих розмірів, з дуже вираженим ароматом
В) білі, з міцними пелюстками і сильно пахнуть
Г) різного кольору, маленькі і ніжні, зі слабо вираженим
ароматом
Д) різнокольорові, з міцними пелюстками і сильно пахнуть
9. Щильні волокна з дуже довгого листя цієї рослини широко
використовують в текстильному виробництві, будівництві та
садівництві:
А) джут
Б) скумпія звичайна В) льон-довгунець
Г) рафія
Д) коноплі
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10. Деревина, яка чудово пасує для художнього різьблення та
виготовлення декоративного посуду:
А) деревина червоного (махагонового) дерева
Б) деревина вишні
В) деревина горіха
Г) деревина ебенового дерева
Д) деревина дуба
11. Південноамериканське бальсове дерево має:
А) найтовший стовбур
Б) найлегшу деревину
В) найбільшу висоту
Г) найдовший корінь
Д) найбільшу тривалість життя.
12. Ашваттха, або дерево Бодхі є священним деревом в:
А) Китаї
Б) Греції
В) Індії
Г) Великій Британії
Д) США
13. Міф про походження горобини виник у:
А) Стародавній Греції
Б) Стародавному Римі
В) Київській Русі Г) Індії
Д) Китаї
14. Збудниками смертельної хвороби в'язів в Великій Британії,
яку переносять з дерева на дерево жуки-короїди:
А) віруси
Б) бактерії В) мікроскопічні грибки
Г) паразитичні одноклітинні
Д) паразитичні черви
15. В яких лісах домінують високі дерева диптерокарпуси?
А) тропічних дощових
Б) тропічних сезонних
В) дощових Г) листяних Д) хвойних
Верещінська Валерія Вадимівна
гурток «Біологія засобами STEM-освіти», 9 клас, Спеціалізована
школа № 139 з поглибленим вивченням математики
Тест
1. Які клітини в людському організмі є найменшими?
А) сперматозоїд Б) нервові В) яйцеклітина Д) стовбурові
2. До якого типу відноситься ланцетник?
А) Членистоногі Б) Молюски
В) Кишковопорожнинні Д) хордові
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3. Яка із зазначених тварин є земноводною?
А) дельфін Б) ящірка В) ропуха Д) акула
4. Яке з цих тверджень є НЕ правильним?
А) замість тиміну в молекулі РНК знаходиться урацил
Б) ДНК є дволанцюговою молекулою
В) РНК має 2 функції – рибосомну та транспортну
Д) у клітинах еукаріотів ДНК може знаходиться в ядрі,
мітохондріях та пластидах
5. Скільки пар ребер у людини?
А) 10 Б) 11 В) 12 Д) 13
6. Кого вважають «батьком медицини»?
А) Гіппократ Б) Клавдій Гален
В) Аристотель Д) Ібн Сіна (Авіценна)
7. Гістологія, це наука, що вивчає…
А) тканини Б) клітини
В) функції живих організмів та їх частин Д) лишайники
8. Хто увів термін «біологія»?
А) Аристотель Б) Антоні Ван Левенгук
В) Чарльз Дарвін Д) Жан Батист Ламарк
9. Як називається здатність клітини знаходити та виправляти
пошкодження молекули ДНК?
А) реплікація Б) репарація В) денатурація Г) ренатурація
10. Як називається невелика без’ядерна клітина крові, функція якої
– транспортування кисню?
А) лейкоцит Б) тромбоцит В) еритроцит Д) лімфа
11. Яку клітинну органелу називають «клітинною електростанцією»?
А) рибосома Б) мітохондрія
В) лізосома Г) комплекс Гольджі
12. Яке з цих тверджень є НЕ правильним?
А) тваринна та грибна клітина визначаються гетеротрофним
типом живлення
Б) рослинна клітина має пластиди, велику вакуолю, клітинну
стінку з целюлози
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В) однією з особливостей грибної клітини є наявність
клітинної стінки з хітину
Д) рослинна і тваринна клітини мають великі вакуолі
13. Що належить до прокаріотів?
А) тварини Б) бактерії В) рослини Д) гриби
14. На малюнку зображена квітка. Назвіть компоненти, з яких вона складається
А) 1 – квітконіжка; 2 – чашолисток; 3 – квітколоже; 4 –
пелюстки; 5 – тичинки; 6 – маточка
Б) 1 – квітконіжка; 2 – квітколоже; 3 – чашолисток; 4 –
пелюстки; 5 – тичинки; 6 – маточка
В) 1 – квітколоже; 2 – чашолисток; 3 – маточка; 4 –
пелюстки; 5 – тичинки; 6 – квітконіжка
Д) 1 – квітколоже; 2 – чашолисток; 3 – маточка; 4 – тичинки;
5 – пелюстки; 6 – квітконіжка

15. Розставте складники нейрона у відповідності з нумерацією
А) аксон
Б) дендрит В) Шваннівська клітина
Г) термінали аксону
Д) перикаріон
Е) ядро
Ж) мієлін
З) перехоплення Ранв’є

Водопьянова Анастасія Юріївна
9-Б клас, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер»
1.Кому притаманний процес хемосинтезу? (декілька відповідей)
А.Сіркобактерії
Б.Евглена зелена
В.Чорні палії
Г.Мухомори
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Відповіді:А,В
2.:Натрій-Калієвий насос характерний: (1 відповідь)
А. перекачуванням 3іонів калію в обмін на 2 іони натрію
Б. перекачуванням 3 іонів калію в обмін на 3 іони натрію
В. перекачуванням 2 іонів калію в обмін на 3 іони натрію
Відповідь:В
3.Знайдіть правильне твердження, щодо типу тканини і її
структорної клітини:
А.М’язова тканина-міоцити
Хрящова тканина-охрястя
Кісткова тканина- хондроцити
Б.М‘язова тканина-остеобласти
Хрящова тканина-хондроцити
Кісткова тканина-«кісткові клітини»
В.М‘язова тканина-міоцити
Хрящова тканина-хондроцити
Кісткова тканина-остеобласти
Відповідь:В
4.Який гормон змінює свої показники при гіпертиреозі?
А.ТТГ Б.Т4 В.Т3 Г.немає правильної відповіді
Відповідь:А
5.Функції периксоми: (декілька правильних відповідей)
А.розщеплення жирних кислот Б.утворення амінокислот
В.біосинтез фосфоліпідів
Г.перетворення ферментів
Відповідь:А, В, Г
6.Деменція-це
А.запалення оболок мозку
Б.Втрата інтектуальньних функцій
В.головна біль, нудота
Г.уповільнення рухів
Відповідь:Б
7.Антибактерільний фермент,що знаходиться в сльозі:
А.меланін
Б.речовина війкового тіла
В.стегін
Г.лізоцим
Відповідь:Г
8.Виберіть 2 правильних твердження:
А.Проста дифузія відбувається через інтегральні білки
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Б.Слух не адаптується
В.Вестибулярний орган знаходиться у внутрішньому вусі
Г.Ліпіди розпадаються/розщеплюються у ротовій порожнині
Відповідь:Б,В
9.Кортизол виділяється під час такої фази сну:
А.Під час перших годин сну
Б.Під час неочікуваного пробудження під час сну
В. немає правильної відповіді
Відповідь:В
10.Які жирні кислоти присутні у нашому організмі? (декілька
правильних відповідей)
А. Лінолева жирна кислота
Б. Стеаринова жирна кислота
В. Пальмітинова жирна кислота
Відповідь:Б,В
11.З чого складається стінка матки?
А. З товстого шару гладеньких м‘язів Б.Сполучна тканина
В. Поперечно послуговані м‘язи Г.Епіталеліальна тканина
Відповідь:А
12.За що відповідають катіони та аніони розчинних солей в
організмі?
А. Забезпечення кислотно-лужного балансу
Б. Утворення опорної структури
В. Комплненти гормонів та ферментів, вітамінів і участь у їх
активації
Г. Забезпечення проведення нервового імпульсу
Відповідь:Г
13.Які елементи спільні у будові білків та нуклеїнових кислот?
А. Атоми Нітрогену, Карбону, Гідрогену, Оксигену
Б. Атоми Сульфуру, Карбону, Оесигену
В. Атоми Фосфору, Карбону, Оксигену, Гідрогену
Г. Немає спільних
Відповідь:А
14.Формула Глюкози:
А.C12H24O12 Б.С6Н12О6 В.С12Н22О11 Г.С24Н12О24
Відповідь:Б
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15.Виберіть характерні ознаки етапу розщеплення органічних
речовин: (декілька правильних відповідей)
А. Поділяється на 4 стадії
Б. 1 етап є анаеробним
В. 2етап відбувається у мітохондріях
Г. До анаеробного етапу входять процеси гліколізу та
бродіння
Відповідь:Б,В,Г
Водяник Єлизавета Вадимівна
гурток «Юний еколог», 9 клас, КЗ «Новомиколаївська СЗШ № 1 IIII ст»
1. Наука, що вивчає будову організму,органів,тканин,клітин?
А) анатомія; Б) фізіологія; В) вірусологія; Г) цитологія.
2. Що належить до малих біомолекул ?
А) жирні кислоти; Б) білки;
В) нуклеїнові кислоти; Г) полісахариди.
3. Скільки відсотків від маси клітини припадає на частку
біополімерів?
А) 25%;
Б)30%;
В) 55%; Г) 38%
4. Загальна формула олеїнової кислоти
А) CH3(CH2)16COOH;
Б) CH3(CH2)14COOH;
В) CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH; Г) C12H22O11.
5. Вторинна структура має форму:
А) спіралі; Б) глобула; В) мультимер; Г) ланцюг.
6. Чому комплементарний А-аденін?
А) Т-тимін; Б) Г-гуанін; В) Ц-цитозин; Г) У-урацил
7. Скільки розпадається АТФ у людини під час навантаження за 1 хв?
А) 28 г; Б) 500 г; В) 80 г; Г) 40 г.
8. Ким була сформульована клітинна теорія у 1839 р. ?
А) К.М. Бер; Б) Р.Вірхов; В) Т.Шванн; Г) Р. Гук.
Встановіть відповідність
9.
1) ДНК
А входять до складу рибосом
2) іРНК
Б передача інформації від ДНК до рибосом
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3) тРНК
В транспортування амінокислот до рибосом
4) Ррнк
Г збереження спадкової інформації
10.
1) Магній
А у складі тироксину
2) Йод
Б зсідання крові
3) Цинк
В у складі хлорофілу
4) Кальцій
Г у складі інсуліну
11. Вкажіть 3 ознаки фізичних властивостей води:
А) агрегатний стан; Б) здатність до іонізації;
В) взаємодія з певними оксидами, солями, основами, кислотами;
Г) поверхневий натяг; Е) текучість
Д) участь у гідролізі органічних сполук ;
12. Як називається процес руйнування третинної структури білків
під дією хімічних речовин?
А) деструкція; Б) ренатурація;
В) денатурація; Г) хімічна руйнація
13. Як називаються неклітинні форми життя?
А) віруси; Б) бактерії; В) живі клітини.
14. Найбільша залоза в організмі людини?
А) печінка; Б) гіпофіз; В) нирки; Г) серце
15. Для кожного виду характерний певний набір хромосом ,який
зберігається постійним завдяки процесам:
А) обмін речовин; Б) мітозу,мейозу і запліднення;
В) біосинтезу білка
Водяницька Аліна Сергіївна
11 клас, Мелітопольськв загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 22
Мелітопольської міської ради Запорізької області
1. Яка наука вивчає клітини?
а) ценологія б) мікологія в) цитологія г) біологія
2. Яку функцію виконують еритроцити?
а) забезпечують тканинне дихання
б) забезпечують імунітет
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3.

4.

5.

6.

7.

в) захищають організм від мікробів
г) беруть участь у зсіданні крові
Оліготрофні рослини – це…
а) рослини, що займають проміжне по відношенню до
родючості грунту
б) рослини, що ростуть на багатих грунтах
в) рослини, що не переносять прямої сонячної радіації і
нормально розвиваються лише в затінених місцях
г) рослини, які невибагливі до мінерального живлення
Укажіть правильне розщеплення органічних речовин під
час процесу травлення:
а) білки → амінокислоти, вуглеводи → моносахариди, жири
→ до гліцерин та жирні кислоти.
б) білки → амінокислоти, вуглеводи → до гліцерин та жирні
кислоти, жири → моносахариди.
в) білки → моносахариди, вуглеводи → амінокислоти, жири
→ до гліцерин та жирні кислоти
г) білки → до гліцерин та жирні кислоти, вуглеводи →
амінокислоти, жири → моносахариди
Згідно з чиєю гіпотезою, еволюція – це процес надбання
корисних ознак, які успадковуються нащадками?
а) Г.Й. Мендель
б) Ж.Б. Ламарк
в) Ч. Дарвін
г) Гіппократ
Сучасна стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в
ній людства:
а) гідросфера б) тропосфера
в) нікосфера г) ноосфера
Фотосинтез — це
а) процес утворення зеленими рослинами органічних
речовин з вуглекислого газу і води за допомогою світлової
енергії, що поглинається хлорофілом.
б) процес утворення червоними рослинами органічних
речовин з вуглекислого газу і води за допомогою світлової
енергії, що поглинається хлорофілом.
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в) процес утворення зеленими рослинами органічних
речовин з кисню і води за допомогою світлової енергії, що
поглинається хлорофілом.
г) процес утворення зеленими рослинами органічних речовин
з вуглекислого газу за допомогою світлової енергії.
8. Ген — це
а) ділянка хромосоми
б) сукупність усіх спадкових властивостей особини, спадкова
основа організму
в) сукупність усіх внутрішніх і зовнішніх ознак та
властивостей особини, що сформувалися на базі генотипу під
час індивідуального розвитку
г) ділянка молекули ДНК, яка інформує про структуру
одного білка.
9. Хто запропонував назву «генетика»?
а) У. Бетсон
б) Г. Мендель
в) Т. Х. Морган
г) Х. де Фріз
10. Нормальний каріотип людини складається з …
а) 64 хромосом
б) 23 хромосом
в) 46 хромосом
г) 40 хромосом
11. А. Левенгук …
а) відкрив бактерії і найпростіші, описав пластиди,
еритроцити, сперматозоїди та різноманітні мікроструктури
рослин і тварин
б) сформулював основи клитинної теорії
в) відкрив віруси
г) відкрив нуклеїнові кислоти
12. Тіло комах складається з
а) одного відділу
б) восьми відділів
в) чотирьох відділів
г) трьох відділів
13. Нечисленна за кількістю видів група ссавців –
а) зайцеподібні
б) гризуни в) рукокрилі г) хижі
14. Основне джерело вітаміну РР:
а) яловичина, картопля, капуста, риба, крупи
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б) бобові, яйця, овочі
в) яйця, капуста, морква, печінка, дріжджі
г) горіхи, крупи, бобові, м'ясо
15. Загальний принцип роботи сенсорних систем:
а) Подразник → Аналізатор → Провідні нервові волокна →
Підкіркові центри аналізаторів → Центри аналізаторів у
сенсорній корі
б) Аналізатор → Подразник → Провідні нервові волокна →
Підкіркові центри аналізаторів → Центри аналізаторів у
сенсорній корі
в) Подразник → Аналізатор
→ Підкіркові центри
аналізаторів → Центри аналізаторів у сенсорній корі →
Провідні нервові волокна
г) Подразник → Провідні нервові волокна → Аналізатор →
Підкоркові центри аналізаторів → Центри аналізаторів у
сенсорній корі
Водяницька Влада Ігорівна
11 клас, «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНЕ ОБ’ЄДНАННЯ І-ІІІ СТУПЕНІВ
«НАУКОВИЙ ЛІЦЕЙ МІСЬКОЇ РАДИ МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

Тестові завдання з біології
Умови виконання тесту: можливо один або декілька варіантів
відповідей
1 Пацієнт має певні проблеми зі здоров'ям, ваше завдання за
розповідями хворого передбачити можливе захворювання:
Антон нещодавно повернувся з відрядження з Анголи. У той же
день він відчув слабкість, а через день підвищилась температура,
відчував «важкі» удари серця, головний біль і болі в м'язах, іноді
бачив марення. Він став пити більше води, але сечовиділення
ставали рідкісними. А ще згодом він помітив жовтий відтінок
шкіри, очей, якого раніше не було. На нозі також побачив невелику
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червону пляму. З останніх подій він згадав чудову екскурсію на
природі, а також у нього був незахищений статевий контакт.
Критичним станом стали судоми і втрата свідомості.
А) гепатит В чи С Б) Малярія
В) Кір
Г) Жовта лихоманка
2 Що зображено на фотокартці?

А) мітохондрія
Б) бактерія
В) фрагмент епідермісу
Г) капіляр
3 Яке з тверджень є неправильними про коронавірус?
А) людина може інфікуватися, безпосередньо стоячи в черзі
поруч з хворим
Б) людина може інфікуватися навіть якщо носить маску
належним чином
В) людина може інфікуватися, якщо торкається брудними
руками їжі
Г) людина може інфікуватися через пакунки з Китаю,
торкаючись брудного товару і слизових оболонок
4 Людина має хобі. Після кожного сеансу вона спостерігає
позитивний вплив цього заняття. Зокрема, мозок відчуває
задоволення, продукуючи дофамін, а в додаток «тренується».
Тренування проходить завдяки тому, що завитка передає
інформацію в центральний відділ мозку, там він намагається
«спрогнозувати». А також покращуються когнітивні здібності,
здатність концентруватися і швидко змінювати рід діяльності,
спостерігається підвищення активності і покращення настрою. Яке
це хобі?
А) складати вірші
Б) складати пазли
В) слухати музику
Г) стрільба з лука
5 Людина щойно потрапила в ДТП і дуже злякалася, в цей момент
найбільше виділяється гормону ...
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А) окситоцину Б) картизолу В) тироксину Г) дофаміну
6 Вченому потрібно дослідити вміст амеби протей (Amoeba
proteus), яким методом біологічних досліджень йому варто
скористатися?
А) фазово-контрастна мікроскопія Б) світлова мікроскопія
В) ультра-фіолетова мікроскопія Г) електронна мікроскопія
7 В якому варіанті наведено правильне співвідношення важливих
хімічних елементів у живих системах: 0,15/0,75/0,015/0,005/0,08
А) C/O/N/P/H Б) Н/О/N/P/C B) H/O/P/N/C Г) C/O/P/N/H
8 Що вигідніше з'їсти для швидкого відновлення енергії і
працездатністі?
А) 100 г м'ясс
Б) 100 г шоколадного батончику
В) 100 г хліба
Г) 100 г сала
9 Рональд і Петро нещодавно переїхали в Україну і мають наступні
особливості будови тіла (див малюнки нижче). Як ви гадаєте, з якої
частини світу вони прибули?

А) Африка Б) Європа В) Північна Америка Г) Антарктида
10 Що спільного між жабою і холодильником?
А) Холоднокровність
Б) В жабі тече тепла і холодна кров, які ніколи не
змішуються
В) жаба здатна охолоджувати фрагмент навколишнього
середовища
Г) жаба може допомогти зберігати продукти довше
11 Певний вид тварин проживає в екстремальних умовах зі сталим
кліматом і невеликими сезонними змінами температури, яку форму
розмноження найкраще застосувати для забезпечення існування
виду в межах даного ареалу?
А) статеве Б) нестатеве В) Негативне Г) Статеве, лише мітоз
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12 Людина придбала домашнього улюбленця - щура. Хазяїн багато
працює, тож звик залишати безліч улюбленої їжі тваринці на весь
день, серед якої ковбасні вироби, сухарі, печиво, мед, сухий корм.
Які наслідки такого раціону?
А) ожиріння
Б) цукровий діабет Г) безпліддя
В) позитивні, тварина сама може регулювати раціон
13 Яка різниця між інфекцією та інвазією?
А) інфекції уражають людей, а інвазії - тварин
Б) Інфекція спричинена вірусами чи бактеріями, а інвазія
паразитичними тваринами
В) Інфекція потребує карантинних заходів, а інвазія - ні
Г) Під час інфекції збудник змінює ДНК, а під час інвазій - ні
14 Запрограмовані затримки росту і розвитку у разі несприятливих
умов належать до ... типу адаптацій.
А) Структурного
Б) Фізіологічного
В) Фенологічного
Г) Поведінкового
15 Як називають клітини, які утворюють гній при запаленні?
А) тромбоцити
Б) фагоцити
В) моноцити
Г) лімфоцити
Правильні відповіді: 1г, 2в, 3г, 4в, 5б, 6а, 7г, 8б, 9а, 10г, 11б, 12а і б, 13б, 14в, 15б

Гавриленко Вікторія Василівна
Природничий гурток у ліцеї «Наукова зміна», 10 клас
І. Оберіть правильні відповіді
1. Як називаються органи, якими рослина-паразит прикріплюється
до рослини-хазяїна та висмоктує з неї поживні речовини?
А) ризоїди Б) гаусторії В) гіфи
Г) ліани
2. Яку назву має рослина (вид), що росте в пустелі Наміб на півдні
Африки, має лише два листки та є єдиним видом у своєму роді та
своїй родині?
А) Вельвічія дивовижна
Б) Карнегія гігантська (сагуаро)
В) Фукьерія колончата Г) Акантосициос ощетинений (нара)
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3. Яка пташка «знає дорогу від північного до південного полюсу»,
тобто гніздиться в регіоні біля північного полюсу, а зимувати
відлітає в Антарктику?
А) біла сивка
Б) атлантична іпатка (тупик)
В) альбатрос
Г) полярний крячок
4. Яку тварину було завезено в Австралію з метою боротьби з
катастрофічним поширенням кактуса опунції?
А) європейського кроля
Б) горобця
В) кажана летючу лисицю
Г) метелика-огнівку
5. Яка характеристика навколишнього середовища здатна впливати
на визначення статі дитинчат у деяких рептилій, наприклад,
крокодилів та бородатих агам?
А) вологість повітря
Б) напрямок вітру
В) температура довкілля
Г) характер поверхні, на яку були відкладені яйця
ІІ. Дайте визначення
6. Хіроптерофілія – це…
7. Епіфіти – це…
8. Екзувій – це…
ІІІ. Поясніть різницю
9. Біотоп – біоценоз
10. Ластівка – стриж (серпокрилець)

IV. Дайте розгорнуту відповідь на запитання
11. Весна прийшла! Граки прилетіли! Такі радісні оклики часто
можна почути й побачити на початку весни з уст наших знайомих
чи в мережі інтернет. Проте достатньо уважний спостерігач може
помітити, що граки прилітають до нас не лише навесні, а й
наприкінці осені, коли різко збільшується їхня чисельність у наших
містах. Та насправді «шляхи» граків куди цікавіші, ніж ми звикли
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це собі уявляти! Опишіть, за якою схемою відбуваються мандрівки
граків нашої місцевості (яких можна зустріти в Україні).
12. Про цей фрукт в Азії побутує прислів’я: «Впало, як … на
голову». Також про нього кажуть: «Смак неба та запах пекла».
Батьківщина цього фрукта – Південно-Східна Азія. Між іншим,
рослина, на якій дозрівають такі плоди, є родичем відомої нам
мальви, або просвірника. Про який фрукт іде мова та чому про
нього складено такі примовки?
13. Чому ягоди таких рослин як калина чи горобина мають
червоний колір, а таких як терен чи бузина – чорний?
Пристосуванням до яких умов існування є ця адаптація? Якими
особливостями життєдіяльності цих рослин вона спричинена?
14. Відомий невролог та письменник Олівер Сакс у своїй книзі
«Острів дальтоніків» писав про один з невеликих тихоокеанських
(архіпелаг Маріїнські острови) островів:
« —Уранці я справді не чув співу птахів. Я взагалі його тут не чую.
Дуже дивно. Ймовірно, я б не звернув на це уваги, якби ти не
запитав.
— На … птахи не співають – острів німий, - сказав Джон. –
Колись тут мешкало багато птахів, але всі вони зникли, не
зосталось жодної пташиної душі.»
Письменник відвідав цей острів у першій половині 1990-х років.
Назва якого острова пропущена в цитаті? Чому на ньому зникли
майже всі птахи?
15.

На фотографії ви можете бачити досить рідкісне явище природи,
яке називають «крижане волосся». Натрапити на таку дивовижу
можна переважно в лісах, що розташовані між 45 та 55 градусами
північної широти, здебільшого у вологому сухоліссі. Що це за
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утворення та чому вони виникають? Який живий організм
причетний до цього?
Гирилтуєва Ангеліна Віталіївна
11-А клас, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №113
технологічного та спортивного профілю навчання
Тести на тему
Боротьба з бактеріальними, мікологічними, протозойними
хворобами та гельмінтозами
1. Протозойними інвазіями называють захворювання, збудниками
яких є
А) еукаріотичні одноклітинні організми
Б) гриби-паразити
В) бактерії
2. Що є збудником малярії?
А) представник одноклітинних еукаріотів з роду Plasmodium
Б) дизентерійна амеба
В) представники одноклітинних еукаріотів з роду Leishmania
3. Що є збудником сонної хвороби?
А) найпростіший одноклітинний паразит із роду Toxoplasma
Б) представники одноклітинних еукаріотів з роду Leishmania
В) одноклітинний паразит із роду Трипаносома
4. Як передається африканський токсоплазмоз?
А) через укуси москітів
Б) через укуси мухи цеце
В) через мух и тарганів
5. Основний хазяїн найпростішого одноклітинного паразиту із роду
Toxoplasma?
A) представники з роду Кошачі Б) комар
В) представники з роду Собачі
6. Який гриб спричиняє хворобу паршу?
А) Candida albicans
Б) Trichophyton schoenleinii
В) Microsporum canis
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7. Який гриб є збудником молочниці?
А) Trichophyton schoenleinii
Б) Claviceps purpurea
В) Candida albicans
8. Який спосіб зараження має ангіна?
А) повітряно-крапельний
Б) повітряно-крапельний або через продукти харчування
В) повітряно-крапельний або трансмітивний
9. Який спосіб зараження має черевний тиф і паратифи?
А) фекально-оральний
Б) фекально-оральний або повітряно-капельний
В) фекально-оральний або трансмітивний
10. Яким шляхом заражає аскарида людська?
А) під час поїдання зараженої риби
Б) через рот у процесі споживання їжі немитими руками
В) через рот під час споживання овочів або через немиті
руки
11. Які заходи профілактики захворювання трихінельоз?
А) вживання у їжу тільки добре термічно обробленого м’яса
Б) дотримання правил особистої гігієни
В) вживання у їжу тільки добре термічно обробленої або
сильно просоленої риби
12. Створюють у людини активний штушний імунітет...
А) сироватки
Б) антибіотики
В) вакцини
13. Що таке мікотоксикози?
А) це отруєння, які виникають під впливом мікотоксинів
Б) це захворювання, збудниками яких є паразитичні гриби
В) інфекції, збудники яких належать до домену Бактерії
14. Здатність бактерій ставати стійкими до антибіотиків?
А) вірулентність
Б) резистентність В) фагоцитоз
15. Який шлях передачі амебної дизентерії?
А) аліментарний
Б) повітряно-крапельний
В) трансмітивний
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Говядовська Карина Сергіївна
10 клас, Криворізька Тернівська гімназія
І рівень. (завдання з одним варіантом відповіді)
1. Кого вважають основоположником сучасної систематики?
А) Арістотель Б) К. Лінней В) Ж.-Б. Ламарк Г) Д. Івановський
2. Плавальний міхур мають:
А) Хрящові риби;
Б) Двостулкові молюски;
В) Кісткові риби;
Г) Птахи.
3. Євглена зелена відноситься до:
А) зелених водоростей;
Б) бурих водоростей;
В) найпростіших;
Г) вірусів.
4. Який з наведених ланцюгів іРНК відповідає ланцюгу ДНК: ААГ
– ЦГЦ – АГТ – ТТЦ:
А) ТТЦ – ГЦГ – ТЦА – ААГ;
Б) УУЦ – ГУГ – ГАЦ – ААГ;
В) ААГ – УГЦ – АГУ – УУЦ;
Г) ААГ – ЦГЦ – АГТ – ТТЦ.
5. Шишка – це:
А) плід; Б) квітка; В) видозмінений пагін; Г) повітряний корінь.
6. «Диспетчером організму» називають:
А) шлунок;
Б) мозок;
В) печінка;
Г) нервова система;
Д) рецептори.
ІІ рівень. (питання з двома варіантами відповіді).
1. 44+ху – це набір хромос, що:
А) притаманний дівчатам;
Б) притаманний хлопцям;
В) вважається нормою;
Г) вважається паталогією;
Д) притаманний членистоногим.
2. Суцвіття складний зонтик мають:
А) петрушка; Б) жито; В) морква;
Г) пшениця; Д) виноград.
3. Прокаріоти:
А) мають ядро; Б) мають 2 і більше ядер;
В) не мають ядра;
Г) вважають позаядерною формою життя;
Д) вважають Царством;
Е) вважають надцарством.
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4. Черепашку мають:
А) Двостулкові молюски;
Б) Черевоногі;
В) Головоногі молюски;
Г) Найпростіші.
5. Хлоропласти – це пластиди, що розташовані у клітинах:
А) Тварин;
Б) Водоростей;
В) Членистоногих;
Г) Вірусів;
Д) Рослин.
6. Під час фотосинтезу:
А) утворюються неорганічних речовини з органічних;
Б) утворюються органічні речовини з неорганічних;
В) відбуваються фотоліз води;
Г) відбувається фотоліз сахарози.
7. У томатів червоне забарвлення домінує над жовтим, а високе
срібло над низьким. Схрестили жовтий томат з високим стеблом,
гетерозиготний за другою парою ознак, з червоним із високим
стеблом дигетерозиготним. Який відсоток першого покоління буде
мати червоний колір та низька стебло? А який жовтий колір і
низька?
А) 12,5% Б) 50%; В) 75%; Г) 37,5%. Д) 78%.
ІІІ рівень. (завдання на встановлення відповідності)
1. З'єднайте форми симбіозу та їх представників:
1. Омела і тополя
А) Паразитизм;
2. Бобові рослини і бульбочкові бактерії Б) Мутуалізм;
3. Вовк і лисиця
В) Виїдання;
4. Кліщ і собака
Г) Конкуренція.
5. Кишкова паличка і людина
ІV рівень. (завдання із повною відповіддю)
1. Пояснити різницю між продуцентами, продуцентами і
консументами І і ІІ порядку. Опишіть їхні функції у природі.
Навіть приклади живих організмів, що відносяться до цих
груп. Які з цих організмів є найважливішими для нашої
планети, на вашу думку? Поясніть чому.
І рівень. 1. Б, 2. В, 3. В, 4. В, 5. В, 6. В.
ІІ рівень. 1. Б, В, 2. А, В, 3. В, Е, 4. А, Б, 5. Б, Д, 6. Б, В, 7. А, Г.
ІІІ рівень. 1 – А
2–Б
3–Г
4–В
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Головатий Нікіта Андрійович
11-А клас, Олександрівська ЗОШ I-III ст. ім. Т. Г. Шевченка
1. Назвіть способи формування адаптацій
А) Преадаптивний
Б) Комбінативний
В)Постадаптивний
Г) Усі варіанти правильні
2. За допомогою спор розмножуються
А) Голонасінні рослини
Б) Покритонасінні рослини
В) Водорості
Г) Форамініфери
3. Якої органели немає у тваринній клітині?
А) ядра Б) мітохондрії В) хлоропласта
Г) вакуолі
4. Кінцевим продуктом ферментативного розщеплення крохмалю є
А) галактоза. Б) мальтоза. В) рибоза.
Г) глюкоза.
5. Який вірус порушує роботу імунної системи людини?
А) грипу
Б) ВІЛ
В)гепатиту Г) СНІД
6. Прикладом нестатевого розмноження , що має назву
поліембріонія, є
А) стеблові живці
Б) листкові живці
В) однояйцеві близнюки Г)видозміни пагона
7. Білки - біополімери, мономерами яких є
А) моносахариди
Б) амінокислоти
В) нуклеотиди
Г) дисахариди
8. Яке захворювання виникає внаслідок нестачі вітаміну С?
А) рахіт
Б) цинга
В) куряча сліпота Г) бері-бері
9. Яка наука застосовує близнюковий метод досліджень?
А) цитологія Б) генетика В) хімія Г) порівняльна анатомія
10. Жирові краплини в клітинах насіння соняшника — це
А) пластиди. Б) вакуолі. В) включення. Г) рибосоми.
11. Біологічна мембрана складається з
А) одного шару фосфоліпідів.
Б) двох шарів білків і шару ліпідів.
В) моносахаридів.
Г) правильної відповіді немає
12. Однієї з найважливіших функцій білкових молекул є
А) Транспортна
Б) Будівельна
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В)Відновна
Г)Пластична
13. Від умісту яких вуглеводів залежить солодкий смак меду?
А) пентоз
Б) гексоз
В) тетроз
Г) тріоз
14. Спори вищих рослин утворюються шляхом
А) Мітозу
Б) Мейозу
В) бінарного поділу
Г)поліембріонії
15. Фенотип-це сукупність
А) ознак даного організму Б)флори певного регіону
В)фауни певного регіону Г)генів організму
Голуб Богдан Миколайович
10 клас, Полтавський коледж нафти та газу
1.

Що містить оригінальний рецепт Пепсі-Коли?

а. мазуту
в. травний фермент

б. нітрат калію
г. героїн

Пепсі-кола, вперше з'явилася на ринку в 1898 році як лікарський напій і була
названа на честь двох компонентів - пепсин (травний фермент) і горіхи кола. У
1931 році компанія збанкрутувала. Новий власник змінив склад таким чином,
щоб смак напою був більше схожий на лідера в даній сфері - Coca-Cola.

2.

а. страус

Як називається ця нелітаючий птах з Південної Америки?

б. ему

в. казуар

г. нанду

Нанду - нелітаючий птах, що населяє Південну Америку. Зазвичай це
відбувається у стад 5-30 чоловік.

3.
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а. бджоли

б. шершні

в. оси

г. джмелі

Це може бути дивно, але мурахи є частиною суперсімейства ос. Вони ближче
до ос і шершнів, ніж бджоли і джмелі.

4.

Яке з наступного є найменшим?

а. бактерії
в. лейкоцити

б. віруси
г. найпростіші одноклітинні організми

Віруси на сьогоднішній день є найменшими, все їх «тіло» являє собою код ДНК
або РНК, упакований в білковий шар. На відміну від інших даних, вони не є
живими клітинами.

5.

Що є активним компонентом перцевого аерозолю?

а. аміак б. Мурашина кислота

в. пиперин

в. капсаїцин

Перцевий аерозоль (також відомий як стручковий перець) - це хімічна сполука,
яка подразнює очі, викликаючи сльози, біль і тимчасову сліпоту, що
використовується в поліцейській діяльності, боротьби з заворушеннями,
стримуванні натовпу і самообороні.

6.

Європейці привезли в Америку багато хвороб. А яку
хворобу привезли з Америки в Європу?

а. туберкульоз

б. віспу в. тиф

г. сифіліс

Сифіліс був в Америці до приходу європейців. Швидше за все він був перевезений
в Європу членами екіпажу Кристофора Колумба. Перший спалах сифілісу
стався в Неаполі в 1494 році під час навали французьких військ.

7.

Який вплив на людський організм надає нікотинова
кислота?
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а. ніякого
б. дуже шкідлива, викликає рак
в. дуже токсична, вбиває протягом 10 сек.
г. необхідний організму
Нікотинова кислота, більш відома як вітамін РР або ніацин, має важливе
значення для правильного функціонування організму. Він широко поширений в
продуктах рослинного і тваринного походження, і не має нічого спільного з
курінням.

З чого складається дзьоб птаха?

8.

а. Хітин б. кератин

в. кістки г. мінералізовані тканини

Є два основних типи білків, відомих як кератин. α-кератин, знайшли у ссавців,
він служить будівельним матеріалом для волосся, нігтів, кігтів і рогів. βкератин, більш твердий, він є будівельним матеріалом для пташиних дзьобів,
шкіри рептилій, а також пір'я і кігтів.

9.

Хто створив перший зоопарк і ботанічний сад для
наукових досліджень?

а. Аристотель б. Галілей в. Карл Лінней г. Чарльз Дарвін
Під час завоювання Азії, Олександр Великий зібрав багато рослин і тварин для
свого вчителя, Аристотеля. Це дозволило Арістотелю створити перші в історії
зоопарк і ботанічний сад.

10. Яке молоко з звичайно використовується саме жирне?

а. Вівці

б. Корови

в. Кози

г. Людське

Саме жирне молоко з усіх перерахованих дає вівця. Її молоко має близько 9%
жиру. Решта - близько 4%

11. Яка небезпечна риба дихає атмосферним повітрям?
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а. Баракуди
в. електричний вугор

б. морський котик
г. мурени

Електричні вугри живуть в болотних водах басейну Оріноко. Вони добре
пристосовані до цього середовища з малою кількістю кисню і дихають
атмосферним повітрям завдяки спеціальному органу, який знаходиться в
ротовій порожнині. Приблизно кожні десять хвилин вони виринають на
поверхню, щоб зробити вдих.

12.

У яких ссавців найсильніший нюх?

а. собаки

б. кішки в. ведмеді

г. щури

Кількість рецепторів в носі у ведмедя в 7 разів більше, ніж у собаки і в 100 разів
більше, ніж у людини. Відомі випадки, коли полярні ведмеді чули видобуток за 60
км і виходили на полювання.

13.

Що буквально означає слово «гіпопотам»?

а. щаслива свиня
в. мокра корова

б. великий бобер
г. річковий кінь

Грецьке слово гіпопотам походить від hippos (кінь, як в «hippika») і Потамос
(річка, як в Месопотамії).

14.

Непереносимість лактози є поширеною причиною відмови
від молока і молочних продуктів. А чим є сама по собі лактоза?

а. цукор
в. протеїн

б. молочна кислота
г. процес молочнокислого бродіння

Лактоза є дисахарид, який становить бл. 2-8% молока. Непереносимість
лактози не є алергією, це нездатність організму перетравлювати її, що
пов'язано з відсутністю відповідного травного ферменту - лактази. Функція
лактази - це перетравлювання і поглинання організмом глюкози і галактози.

15.

Де не можна знайти пінгвінів?

а. В Ісландії

б. В Африці
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в. На Галапагоських островах

г. У Південній Америці

Всі Пінгвіни зародтлтся в Південній півкулі, але вони не тільки живуть в
холодному кліматі. Деякі види живуть в температурних зонах Південної
Африки і Америки. Галапагоський пінгвін (на фото) живе поруч з екватором.
Скам'янілості показують, що багато доісторичні види жили в теплому кліматі.

10 клас, Веселинівська
Мозолевського

Горбач Єлизавета Ігорівна
гуманітарна гімназія імені Б. М.

1-6 (Виберіть один правильний варіант відповіді з чотирьох
запропонованих)
1. Розділ ботаніки, який вивчає зовнішню будову, форму
рослин і їх органів, називається
а) фізіологія рослин
б) гістологія рослин
в) гінетика рослин
г) морфологія рослин
2. Органели, які є лише в рослинних, - це
а) мітохондрії
б) пластиди в) ЕПС
г) рибосоми
3. До нижчих рослин належать
а) водорості
б) мохоподібні
в) голонасінні
г) покритонасінні
4. Гриб з багатоклітинною грибницею у вигляді залежного чи
блакитного нальоту, спори
якого дозрівають на
конідієносцях, називається
а) мукор
б) пеніцил в) аспергіл г) дріжджі
5. Систематична категорія, що не застосовується в систематиці
тварин
а) царство
б) відділ
в) клас
г) родина
6. Система органів тварин, яка постачає оргазму кисень і
виводить вуглекислий газ, - це
а) травна
б) видільна в) кровоносна
г) дихальна
7-12 (Виберіть кілька правильних варіантів із шести
запропонованих)
7. До парнокопитних належать
104

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

а) бегемот б) носоріг чорний в) кабан дикий
г) бабірус
д) зубр
ж) лось
8. Укажіть кістки зі скелета голуба
а) щелепи
б) мала гомілкова в) велика гомілкова
г) грудина д) ключиця
ж) уростиль
9. Внутрішнє середовище організму утворюють
а) слина
б) шлункових сік
в) кров
г) кишковий сік
д) лімфа
ж) міжклітинна рідина
10. Укажіть назви захворювань, спричинені авітамінозами
а) гастрит
б) коліт
в) цинга
г) куряча сліпота
д) виразка шлунка ж) базедова хвороба
11. Укажіть, притаманні людині, загальні властивості живих
систем
а) адаптація б) саморегуляція
в) спадковість і мінливість
г) левітація д) самовідтворення ж) подразлиивість
12. Укажіть складові голосового апарату
а) язик
б) голосові складки
в) голосові зв'язки
г) придаткові пазухи носа
д) голосова щілина
ж) гортані м'язи
13-15 (Установіть відповідність інформації, позначено цифрами
та буквами)
13. Приведіть у відповідність центр походження та культурні
рослини
1. Середземноморський
2. Абісінський
З. Центральноамориканський
4. Андійський
А. Кукурудза, квасоля, какао
Б. Капуста, олива, тмин, кріп, гірчиця
В. Картопля, помідори, арахіс
Г. Тверда пшениця, кавуни, кава
14. Приведіть у відповідність поняття та їх сутність
1. космополіти
2. синантропи
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З. сукуленти
4. ендеміки
А. Тварини, які живуть біля людини
Б. Рослини посушливих місць, які запасають воду
В. Тварини, які поширені по всій планеті
Г. Организм з обмеженим ареалом існування
15. Приведіть у відповідність порівняно анатомічні докази
еволюції та приклади
1. Гомологія
2. Аналогія
3. Рудименти
4. Атавізми
А. Кінцівки крота та ведмедки
Б. Смугастість у поросят домашніх свиней
В. Вуса у суниць і цибулина цибулі
Г. Залишок третьої повіки у людини
Відповіді: 1- Г, 2- Б, З- А, 4- Б, 5- Б, 6-Г, 7- В,Г, Д, Ж, 8- А, Б, В, Г, Д, 9- В, Д, Ж,
10- В, Г, 11- А, Б, В, Д, Ж, 12- Б, В, Д, Ж, 13- 1) Б, 2) Г, 3) А, 4) В, 14- 1) В, 2) А, 3)
Б, 4)Г, 15- 1) В, 2)А, 3)-Г, 4)Б.

Горбунова Віолетта Андріївна
10-А клас, Спеціалізована школа № 66 м. Маріуполя
Тестові завдання
Вибрати із пропонованих відповідей одну правильну
1. Назвіть рослину, у якої листки не мають продихів:
А. береза; Б. елодея; В. латаття; Г. конюшина
2. Назвіть батьківщину баклажана:
А. Африка; Б. Південна Америка; В. Австралія; Г. Індія
3. Хто з учених пропонував назву “генетика”:
А. Г.Мендель; Б. Т.Морган;
В. У.Бетсон; Г. де Фриз
4. Укажіть, у якого з видів зуби є лише на щелепах:
А. коропа; Б. тарані; В. кархародона; Г. ляща
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5. Укажіть звіра, який використовує водне середовище лише для
поювання:
А. річкова видра;
Б. тюлень-ченець;
В. дельфін-білобочка; Г. нільський крокодил
Вибрати з пропонованих відповідей кілька правильних
6. Визначте, які речовини збільшують силу та частоту скорочення
серця:
А. ацетилхолін; Б. адреналін; В. йони К+;
Г. Йони Са2+; Д. норадреналін
7. Укажіть, які гормони впливають на сечовиділення:
А. вазопресин; Б. окситоцин; В. мелатонін
Г. альдостерон; Д. кальцитонін
8. Що виводится з організму людини разом з неперетравленими
рештками при дефікації:
А. пігменти;
Б. ферменти;
В.солі;
Г. сечовина;
Д. гемоглобін
9. Зазначте, які віруси поширюються в орагнізмі хазяїна по
нервовій системі:
А. віспи;
Б. сказу;
В. імунодефіциту людини
Г. поліомієліту; Д. грипу
10. Оберіть групи організмів, у яких спостерігається проміжна
редукція кількості хромосом:
А. голонасінні; Б. комахи; В. ракоподібні
Г. хвощі;
Д. мохи; Е. земноводні.
11. Установіть відповідність між схематичним зображенням
суглобів тіла людини та їх назвами:

А. сідлоподібний; Б. блокоподібний; В. кулястий;
Г. еліпсоподібний; Д. циліндричний; Е. плоский
1 - В; 2 - Г; 3 - А; 4 - Е; 5 - Б; 6 - Д
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12. Знайдіть відповідність між організмами, показаними
рисунку, та органами, за рахунок яких вони еволюціонували:

1. Міксіна 2. Акула

на

3. Короп

4. Жаба 5. Черепаха 6. Птах 7. Гепард
А. хорда; Б. щелепи; В. хутро, молочні залози; Г. пір’я;
Д. червоний кістковий мозок; Е. амніотичне яйце; Є. кістки
А - 1; Б - 2; В - 7; Г - 6; Д - 4; Е - 5; Є - 3
13. На фотографії зображений вчені-біологі.
Визначте: 1. Які вчені зображені на фотографіях; 2. Їх вклад в
розвиток біології; 3. Рік нагородження Нобелівською премією

1.
2
3
А. І.Мечніков
Г. Відкриття хромосомної теорії
Є.1908 рік
Б. Т.Морган
Д. Відкриття фагоцитозу
Ж.1904 рік
В. І.Павлов
Е. Вивчення рефлекторної діяльності З.1933 рік
1 - В, Е, Ж; 2 - А, Д, Є; 3 - Б, Г, З
14. Розв’язати задачу та визначити правильну відповідь.
Біомаса консументів 3 порядку - 400 кг. Чому дорівнює біомаса
консументів 1 порядку?
А. 4000 кг; Б. 40 000 кг; В. 400 000 кг
15. Розв’язати задачу та визначити правильну відповідь
Схрещували мух дрозофіл, що мають нормальні крила. Отримане
потомство налічувало 6240 особин. Серед них 4190 мух мали
нормальні крила, а решта - загнуті. Визначте генотипи батьківських
форм:
А. АА, аа; Б. аа, аа; В. Аа, аа; Г. Аа, Аа; Д.АА, АА
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Григорчук Анастасія Юріївна
11 клас, Мелітопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22
ТЕСТ (жирним шрифтом виділені правильні відповіді)
1. Що вивчає наука біологія?
A. тварини, рослини, природу;
B. організми та їх будову;
C. різні форми життя, їх будову і різноманітність, закони
природи;
D. взаємодію організмів та середовища;
E. зміни живих істот протягом тривалого періоду часу;
2. Основою будови всіх живих організмів є…
A. ядро;
B. клітина;
C. цитоплазма;
D. ДНК;
3. Чим відрізняється рослинна клітина від тваринної?
A. у тваринній клітині наявна вакуоль з клітинним соком, а в
рослинній - ні;
B. у рослинній клітині наявне ядро, а в тваринній – ні;
C. у рослинній клітині наявні органели, яких немає в
клітині тварин;
D. у тваринній клітині наявна вакуоль з клітинним соком, а в
рослинній – ні;
4. Види коренів у рослин бувають…
A. головні, додаткові, бічні;
B. стрижневі, мичкуваті;
C. накопичувальні, корені-прищеплення, дихальні, повітряні,
корені-підпірки;
D. трав'янисті, дерев'янисті;
5. До коралових поліпів відносяться:
A. гідра прісноводна;
B. аурелія;
C. коренерот;
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D. актинія;
6. У якої тварини чотирикамерне серце:
A. черепаха;
B. крокодил;
C. ящірка;
D. гадюка;
7. До прокаріот відносяться:
A. хлорела;
B. ульва;
C. порфіра;
D. спіруліна;
8. Якими судинами починається і закінчується велике коло
кровообігу?
A. аорта, верхня порожниста вена, нижня порожниста
вена;
B. легеневий стовбур, верхня порожниста вена, нижня
порожниста вена;
C. верхня порожниста вена, вінцевий синус, нижня
порожниста вена;
D. нижня порожниста вена, вінцевий синус, аорта;
E. аорта, вінцевий синус, верхня порожниста вена?
9. Яке твердження правильне?
A. трапецієвидний м’яз відноситься до м’язів живота;
B. стопа складається з 20 кісток;
C. зовнішні міжреберні м’язи піднімають ребра;
D. двоголовий і триголовий м’язи плеча–синергісти;
10. Стінку стравоходу утворюють такі оболонки:
A. слизова;
B. підслизовий прошарок;
C. м'язова;
D. зовнішня;
E. хрящова;
F. всі наведені вище;
11. Виберіть ознаки схожості грибів та рослин.
110

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

A. є гетеротрофами;
B. здатні синтезувати вітаміни та гормони;
C. в їх клітинних стінках міститься речовина хітин;
D. постійно зростають верхівною частиною;
E. не мають ядра;
F. часто здійснюють вегетативне розмноження;
12. До складу дихального м'язового апарату грудної клітки
належать:
A. діафрагма;
B. зовнішні міжреброві м'язи;
C. грудні дихальні м'язи;
D. внутрішні міжреброві м'язи;
13. На малюнку цифрами 2, 4, 5, 7 позначені…

A. 2-рибосоми, 4-ендоплазматична сітка, 5-лізосоми, 7комплекс Гольджі;
B. 2-ядро, 4-ендоплазматична сітка, 5-мітохондрії, 7-клітинна
мембрана;
C. 2-ядро, 4-лізосоми, 5-мітохондрії, 7-комплекс Гольджі;
D. 2-ядро, 4-ендоплазматична сітка, 5-мітохондрії, 7комплекс Гольджі;
14. Визначте будову сперматозоїда:

A. 1-ядро, 2-шийка,
центріоля;

3-хвіст,

4-акросома,

5-голівка,

6-
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B. 1-голівка, 2-шийка, 3-хвіст, 4-акросома, 5-ядро, 6центріоля;
C. 1-голівка, 2-шийка, 3-хвіст, 4-центріоля, 5-ядро, 6акросома;
15. Установіть відповідність між фазами мітозу та малюнками:

A. інтерфаза;
B. профаза;
C. метафаза;
D. анафаза;
E. телофаза;
Відповідь:А-3, В-1, C-5, D-2, E-4

Гриценко Софія Станіславівна
гурток «Біологічний оптимум», 10 клас, комунальний заклад освіти
«Межівська ЗШ І-ІІІ ступенів № 2» Межівської селищної ради»
1. Чим клітини прокаріотів відрізняються від клітин еукатіотів?
А. не мають клітинної стінки;
Б. не мають цитоплазми;
В. не мають плазматичної мембрани;
Г. Не мають рибосом.
Відповідь: В
2. До автотрофів належить:
А. трипаносома;
Б. амеба протей;
В. евглена зелена;
Г. інфузорія-туфелька.
Відповідь: В
3. Яку спільну ознаку мають круглі і плоскі черви-паразити ?
А. відсутність травної системи; Б. наявність кутикули;
В. гермафродитизм;
Г. надзвичайно висока плодючість.
Відповідь: Б
4. Провідну роль у кругообігу Нітрогену відіграють :
А. рослини;
Б. гриби;
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В. азотфіксуючі прокаріоти;
Г. тварини. Відповідь:В
5. Назвіть полісахарид, який синтезується в людському
організмі :
А. крохмаль; Б. глікоген; В. інулін;
Г. геміцелюлоза.
Відповідь: Б
6. Головний орган кровотворення:
А. лімфовузли;
Б. селезінка;
В. печінка;
Г. червоний кістковий мозок.
Відповідь:Г
7. Укажіть одиницю генетичного коду:
А. амінокислота;
Б. білок четвертинної структури;
В. ген;
Г. триплет нуклеотидів.
Відповідь: В
8. Укажіть гриб ,який належить до грибів-паразитів :
А. фітофтора;Б. мукор;
В. сморж;
Г. маслюк літній.
Відповідь:А
9. До чого призводить розширення кровоносних судин шкіри?
А. зменшення потовиділення;
Б. зниження втрати тепла;
В. підвищення віддачі тепла;
Г. збільшення секреції шкірного сала.
Відповідь:В
10. р-РНК – це
А. переносник генетичної інформації; Б. переносник амінокислот;
В. компонент клітинного ядра;
Г. компонент рибосом.
Відповідь:Г
11.
До абіотичних екологічних факторів відноситься:
А. родючість грунту;
Б. велика різноманітність рослин;
В. наявність хижаків;
Г. Температура повітря.
Відповідь:Г
12.
Вищим центром контролю нейрогуморальної регуляції
організму людини є :
А. гіпоталамус ;
Б. спинний мозок;
В. довгастий мозок;
Г. гіпофіз.
Відповідь:А
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13.
Пружність кісткам надають :
А. солі заліза;
Б. солі кальцію і натрію;
В. солі кальцію і магнію;
Г. органічні речовини.
Відповідь:Г
14.
Наука, що вивчає неклітинні форми життя
А. мікологія;
Б. ембріологія;
В. вірусологія;
Г. мікробіологія.
Відповідь:В
15.
До нижчих рослин належать :
А. голонасінні;
Б. водорості;
В.мохоподібні;
Г. папоротеподібні.
Відповідь:Б
Гудвилович Артур Вікторович
гурток «Юний науковець з основами ветеринарної медицини»,
Одеський обласний центр позашкільної освіти та виховання
України, Еколого-натуралістичний підрозділ, м. Одеса, 10-Б клас,
Одеська загальноосвітня школа № 27
?1 До яких хребців в скелеті змій приєднуються ребра
+ по всій довжині тулубової частини хребта
- тільки в шийній ділянці ї
- тільки в хвостовій ділянці
- тільки в крижовій ділянці
?2 Які особливості мають хребці хвостового відділу у ящірки
+ тіла хвостових хребців розділені тонким прошарком на дві
частини
- тіла хвостових хребців розділені товстим прошарком на 3 частини
- тіла хвостових хребців розділені тонким прошарком на 4 частини
?3 У випадку відкидання хвоста (у ящірки) в якій ділянці
відбувається розрив
+ в ділянці тіла хвостових хребців, які розділені тонким прошарком
на 2 частини
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- в ділянці 6 хребця, який розділено тонким прошарком на 4
частини
- в ділянці дуги хребця, яка легко руйнується
- в ділянці непарного поперекового відростку, який не щільно
закріплений до хребця
?4 Вкажіть складові частини плечового поясу у плазунів
+ лопатка
+ ключиця
+ воронна кістка
- непарна ключиця
- непарна воронна кістка
?5 Вказати кількість пальців на кінцівках у плазунів
+ передня кінцівка 5 пальців
+ задня кінцівка 5 пальців
- передня кінцівка 4 пальці
- задня кінцівка 4 пальці
?6 Скільки пар ребер утворюють грудну клітку у плазунів (ящірка)
+ перші 5 пар
- перші 7 пар
- 4, 5, 6, 7 пари
?7 Вкажіть складові частини тазового поясу у плазунів
+ стегно
+ гомілка,
+ стопа
- воронна кістка
- плечова кістка
?8 Яким чином розташовуються кінцівки у плазунів (ящірка)
+ кінцівки розташовані по боках горизонтального тіла
- кінцівки розташовані по боках вертикального тіла
- передні кінцівки розташовуються горизонтально по відношенню
до тіла, а задні вертикально, що допомагає тварині піднімати тіло
?9 Чому плазуни не можуть піднімати тіло над поверхнею землі
+ кінцівки розташовані по боках горизонтального тіла
- кінцівки розташовані по боках вертикального тіла
- передні кінцівки розташовуються горизонтально по відношенню
до тіла, а задні вертикально, що не дозволяє тварині піднімати тіло
?10 Травна система плазунів включає такі відділи
+ рот
+ глотка
+ шлунок
+ кишечник - кортєів орган
- сесамовидний орган
?11 В якій частині травного каналу відкриваються протоки
жовчного міхура, печінки та підшлункової залози у плазунів (
ящірка)
+ кишечник - шлунок
- клоака
- ділянка гендерної залози
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?12 В якій ділянці тіла у змій розташовуються спеціальні чутливі
ямки – термолокатори, здатні сприймати тепло (інфрачервоне
випромінювання)
+ на передній частині голови
- на язику
- на хвості
- в середній ділянці тіла
?13 Вказати основні характеристики серця у плазунів
+ має 3 камери ( 2 передсердя та 1 шлуночек)
+ є неповна перегородка у шлуночку
-має 3 камери ( 1 передсердя та 2 шлуночки)
- є неповна перегородка у передсерді
?14 Вказати судину яку утворюють дуги аорти у плазунів
+ спинну аорту
-сонну артерію
- променеву аорту
- легеневу артерію
?15 Яка судина входить в серце у плазунів
+ легеневі вени
-легенева артерія
-сонна аорта
- променева аорта
Гудзь Анна Олександрівна
9а клас, СШ 113
1.Функція білків (в)
А) будівельна , каталічна,рухова, транспортна
Б) каталітична, енергетична, захистна, рецепторна,
будівельна, рухова, змащувальна
В) будівельна, захисна, рухова, каталітична, транспортна,
рецепторна, енергетична
2.Функція імоноглобуліну (а)
А) знешкодження антигену
Б) Знешкодження вірусів
В) допомагає згортанню крові
3.Функція актину та мітозну (б)
А) Розщеплення Б) Скорочення м‘язових волокон В) Рухова
4.Формула білка (протеїну) (в)
А) СНОН — СН2ОН Б) Cn(H2O)m В) C16H24N405
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5.Що входить до складу білків (в)
А) Фосфоліпіди
Б) стерол
В) амінокислоти
6.До складу чого входять жири (б)
А) фосфоліпідів Б) гормонів та вітамінів В) амінокислот
7.Функція жирів (б)
А) будівельна,енергетична,запасаюча, захисна
Б) видільна, запасаюча, захисна, енергетична, змащувальна,
теплоізоляційна
В) видільна, будівельна, запасаюча, захисна, енергетична
8.Формула жирів(а)
А) СН2ОН - СНОН - СН2ОН Б) Cn(H2O)m В) C5H5N5O
9.Функція вуглеводів (б)
А) Енергетична, резервна, пластична, опорна, захисна,
специфічна
Б) Резервна,пластична, будівельна,захисна
В) енергетична, резервна, опорна, будівельна, пластична
10.Формула вуглеводів (б)
А) C5H5N5O Б) Cn(H2O)m В) C16H24N405
11.Функція глюкози (для організму) (в)
А)Запасна Б)джерело енергії В)утворює тромби
12.Вуглеводи поділяються на (б)
А) Моносахариди, глікоген, сахарозу
Б) Полісахариди, дисахариди, глікоген
В) Моносахариди, дисахариди, полісахариди
13.Джерела білків (б)
А) вода, цукор, м‘ясо та риба
Б) м'ясо, молоко, риба, яйця, хліб, крупи
В) м‘ясо, молоко, цукор, сметана
14.Джерело вуглеводів (а)
А) Випічка Б) Овочі
В) Сири
15.Джерело жирів (в)
А) Овочі
Б) М‘ясо
В) Сири
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Гурко Анна Михайлівна
гурток «Біологічний оптимум», 10 клас «Межівська ЗШ І-ІІІ
ступенів № 2» Межівської селищної ради»
1. Наука, що вивчає та узагальнює закономірності притаманні усім
біологічним система :
А. Біологія
Б. Еволюція
В. Екологія
Г. Біохімія
2. У складі ядра клітини еукаріотів наявні такі структури:
А. Ядерце
Б. Хроматин
В. Хромосоми Г. Вакуолі
3. Яка органела забезпечує клітину енергією?
А. Рибосома
Б. Ендоплазматична сітка
В. Вакуоля
Г. Мітохондрія
4. Органела, що виконує роль «сміттєвого баку» у клітинах тварин,
це:
А. Лізосома
Б. Хромосома
В. Мітохондрія Г. Хлоропластик
5. За систематичним положенням віруси належать до:
А. Домену Еукаріотів
Г. Царство Рослин
Б. Домену Прокаріотів
Ґ. Царство Тварин
В. Царство Віра
Д. Царство Гриби
6. Популяція різних видів, що населяють певну територію та
взаємодії між собою, має назву:
А. Екосистема
Б. Вид
В. Царство
Г. Тип
7. На якому рівні організації живої матерії вивчають спеціалізації
клітину процесі розвитку?
А. Клітинно – тканинному Б. Організованому
В. Молекулярному
Г. Популяційно-видовому
8. Вода здатна розчиняти речовини , тому що:
А. Містить йони
Б. Містить Оксиген
В. Містить Гідроген
Г. Її молекули полярні
9. Хімічні елементи яких зумовлює червоний колір крові:
А. Бром Б. Ферум
В. Сульфур Г. Аргентум
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10. У якій фазі фотосинтезу утворюється АТФ:
А. Світовий
Б. Темний
В. В обох
11. Які органоїди не містять ДНК:
А. Мітохондрії Б. Клітинний центр В. Рибосоми
12. Яка азотиста основа не входить до складу і-РНК:
А. Тимін Б. Ураціл
В. Аденін
13. Який набір хромосом має зигота:
А. Гоплоїдний Б. Диплоїдний
В. Тетраплоїдний
14. Які органоїди не містять ДНК:
А. Мітохондрії Б. Клітинний центр В. Рибосоми
15. В якій фазі фотосинтезу утворюється кисень:
А. Темновий
Б. Світловий
В. В обох
Гутник Анастасія Олександрівна
11 клас, Білозерська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15
1. Симбіоз - це
А) Взаємозвязки між живою і неживою природою
Б) Форма тісних відносин між організмами, при яких хоч
один отримує користь
В) Взаємозвязки всередині одного виду
2. Вид симбіозу, корисний для обох представників
А) Мутуалізм
Б) Коменсалізм
В) Паразитизм
3. Форма симбіозу за якої один з партнерів покладає на іншого
регуляцію своїх відносин із зовнішнім середовищем. Нахлібництво,
квартирництво.-це:
А) Аменсалізм Б) Коменсалізм В) Конкуренція Г) Кооперація
4. Тип відносин між біологічними популяціями, при яких хижак
живиться іншим організмом жертвою
А) Конкуренція Б) Мутуалізм В) Кооперація Г) Хижацтво
5. Джгутикові в кишечнику термітів є прикладом
А) Коменсалізму
Б) Мутуалізму
В) Паразитизму
Г) Хижацтва
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6. Мох на корі дерева- це приклад
А) Мутуалізму Б) Коменсалізму В) Конкуренції Г) Аменсалізму
7. Форма симбіозу, за якої один із симбіонтів отримує користь
від співіснування і завдає шкоди іншому, називається…
А) нахлібництвом
Б) мутуалізмом
В) коменсалізмом
Г) паразитизмом
8. Симбіоз рака-самітника та актинії є прикладом…
А) квартиранства
Б) нахлібництва
В) мутуалізму
Г) паразитизму
9. Симбіоз акули і риб-лоцманів є прикладом...
А) паразитизму
Б) мутуалізму
В) коменсалізму
10. Сажкові гриби на кукурудзі є прикладом...
А) паразитизму
Б) мутуалізму
В) коменсалізму
11. Симбіоз вірусу сказу й лисиці є прикладом...
А) паразитизму
Б) мутуалізму
В) коменсалізму
12. Мікориза орхідей з грибами є прикладом...
А) паразитизму
Б) мутуалізму
В) коменсалізму
13. Інфузорії у шлунку жуйних ссавців є прикладом...
А) паразитизму
Б) мутуалізму
В) коменсалізму
14. Гострики в кишечнику людини є прикладом...
А) паразитизму
Б) мутуалізму
В) коменсалізму
15. Бульбочкові бактерії належить форма :
А) Паразитизм
Б) Коменсалізм
В) Мутуалізм
Г) Конкуренція
Давиденко Валерія Олексіївна
гурток «Біологія засобами STEM – освіти», 11А клас,
Спеціалізована школа 139 з поглибленим вивченням математики
1. Не відноситься до класу хвойних:
А) тис В) граб
Б) кедр
Г) ялівець
2. Який з наведених нижче грибів завдає шкоду деревам?
А) підберезник
В) трутовик
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Б) мухомор
Г) опеньок несправжній
3. Що відбуваєтся з повітрям у носовій порожнині людини?
А) насичення киснем В) знезараження
Б) зневоднення
Г) насичення вуглекислим газом
4. Обміну речовин стосується:
А) анаболізм В) катаболізм Б) метаболізм Г)все вищезгадане
5.Ріст будь-якого багатоклітинного організму можливий завдяки:
А) мітозу
В) гаметогенезу
Б) множинного поділу Г) мейозу
6.Венозна кров рухається від сердця людини:
А) аортою
В) порожнистими венами
Б) легеневими венами
Г) легеневими артеріями
7. Форма запасання глюкози в організмі людини, що є найшвидшим
джерелом енергії це:
А) жир
В) кромаль
Б) глікоген
Г) кістковий мозок
8. Волосяна цибулина (фолікула) знаходиться в:
А) дермі
В) епідермісі
Б) підшкірній клітковині
Г) всіх шарах шкіри
9. Процес синтезу нових молекул ДНК має назву:
А) конформація
В) ренатурація
Б) реплікація
Г) денатурація
10. Риба-клоун захищається від хижаків, ховаючись між жалкими
щупальцями морської анемони. Як називається такий тип
взаємозв’язків між організмами.
А) мутуалізм В) паразитизм Б) хижацтво Г) коменсалізм
11. Клітина-фоторецептор сітківки, що відповідає за чорно-білий
(нічний) зір:
А) колбочка В) паличка Б) бляшка Г) зигота
12. Не відноситься до гризунів:
А) дикобраз
В) їжак
Б) бобер
Г) заєць
13.Синтез органічних речовин з неорганічних відбувається в
органелі, що зветься:
А) лізосома
В) мітохондрія
Б) хлоропласт
Г) рибосома
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14. Яка послідовність правильно відображає передавання енергії в
ланцюгу живлення?
А) гриб→лисиця→курка→гусінь→листя
В) листя→гриб→гусінь→курка→лисиця
Б) гусінь→курка→гриб→листя→лисиця
Г) листя→гусінь→курка→лисиця→гриб
15. Встановіть відповідність між назвою виду водорослів та їхнім
зображенням.
А) зелені
В) золотисті Б) бурі
Г) діатомові

1)

2)

3)

4)

Данилюк Назар Ігорович
9 клас, комунальна установа Миропільської селищної ради
«Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»
Тест
1. Організми, які харчуються готовими органічними речовинами?
а) автотрофи б) міксотрофи
в) гетеротрофи
2. Наука про кліщів, розділ зоології
а) арахнологія б) акарологія в) батрахологія г) теріологія
3.Оболонка стінки травної трубки, що забезпечує рухомість
слизової оболонки та формування складок
а) слизова
б) підслизова в) м’язова
г) зовнішня
4. Функція жовчі - це
а) розщеплення білків
б) розщеплення жирів
в) розщеплення вуглеводів
г) емульгація жирів
5. В чому суть депозитарної функції скелета?
а) захист органів
б) формування клітин крові
в) накопичення мінеральних солей
г) виведення мінеральних солей
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6. Що таке дифузія?
а) процес взаємного проникнення молекул або атомів однієї
речовини поміж молекул або атомів іншої, що приводить до
вирівнювання їх концентрацій у всьому займаному об'ємі.
б) це розділення суміші речовин на складові частини за
допомогою розчинника
в) це перенесення маси, тепла, чи імпульсу в межах системи
через випадкові і хаотичні рухи, які залежать від часу.
7. Вищі спорові рослини, в життєвому циклі яких переважає
гаметофіт
а) папороті б) мохи
в) хвощі
г) плауни
8. Бактерія, яка завжди мешкає в кишечнику людини та тварин
а) протобактерії
б) стафілокок
в) кишкова паличка
г) сінна паличка
9. Гриби, які паразитують на інших грибах
а) альготрофи
б) мікотрофи
в) зоотрофи
г) фітотрофи
10. Птах, який може безперервно літати до 300 днів
а) фрегат великий
б) серпокрилець чорний
в) шуліка чорний
г) королівський альбатрос
11. Хімічний елемент, який входить до складу щитоподібної залози
а) Нікель
б) Йод
в) Кальцій г) Купрум
12. Гени, які кодують синтез білків
а) гени т-РНК
б) регуляторні
в) структурні
г) гени р-РНК
13. Пептидний зв’язок між амінокислотами в поліпептидному
ланцюзі - це
а) йонний зв’язок
б) ковалентний зв’язок
в) водневий зв’язок
г) дисульфідний зв’язок
14. Клітини яких організмів здатні до фагоцитозу
а) Тварин
б) Бактерій в) Грибів
г) Рослин
15. Назвіть, з якою метою створено Зелену Книгу
а) охорона окремих рідкісних видів рослин
б) охорона цілісних угруповань
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в) охорона рідкісних видів тварин
г) охорона рідкісних рослин і тварин
Декерменджі Сергій Валерійович
гурток «Юні ботаніки» КПЗ «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді, 10 клас, КЗ «Горянівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Обухівської селищної
ради Дніпровської ради Дніпропетровської області
1. В організмі людини майже 99% кількості цього хімічного
елеманта входить до складу нерозчинних солей, забезпечуючи,
зокрема, опорну функцію. Його йони також берут участь у
регуляції скорочень скелетних м'язів, діяльності серця. Укажіть цей
хімічний елемент:
А) Калій
Б) Натрій
В) Силіцій Г) Кальцій
2. Білки-біополімери, мономерами яких є залишки (1).До цієї групи
належить пепсин, що забезпечує (2) функцію. Замість цифр в опис
потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний
варіант.
А) 1 – жирних кислот, 2 – транспортну
Б) 1 – нуклеотидів, 2 – рухову
В) 1 – глюкози, 2 – структурну
Г) 1 – амінокислоти,2 – каталітичну
3.Мітохондрії образно називають «енергетичними станціями
клітини». Така назва пов’язана з функцією:
А) синтезу білків
Б) синтезу АТФ
В) транспортування газів, зокрема кисню
Г) внутрішньоклітинного травлення
4.Які твердження щодо утворення каріотипу доньки є
правильними?
І. Донька отримує від батька У-хромосому.
ІІ. Донька отримує від батька 22 аутосоми.
А) лише І
Б) лише ІІ
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В) обидва правильні
Г)обидва неправильні
5.У прісних добре прогрітих водоймах, зокрема водосховищах,
ставках, може відбуватися «цвітіння» води – поверхня вкривається
зеленкувато-сизуватою плівкою. Описане явище зумовлене
розмноженням:
А) грибів
Б) ціанобактерій
В) бактерій гниття
Г) бурих водоростей
6. Подібність будови та процесів життєдіяльності клітин організмів
різних царств живої природи є одним з положень:
А) теорії еволюції
Б) клітинної теорії
В) хромосомної теорії спадковостіГ) учення про біосферу
7.
Проаналізуйте
твердження
щодо
життєвого
циклу
папоротеподібних.
І. У життєвому циклі переважає гаметофіт.
ІІ. Гаметофіт закріплюється в ґрунті за допомогою коренів.
А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) немає правильних
8. Орган, який є в більшості кісткових і якого немає в хрящових
риб, - це
А) плавальний міхур Б) нирка В) серце Г) шкіра
9. Умовні рефлекси
А) виявляються з моменту народження
Б) зберігаються завжди протягом усього життя
В) адаптують організм до умов зовнішнього середовища
Г) успадковуються нащадками
10. Укажіть рослину, для якої характерні наявність насінних
зачатків і плодо-листиків, утворення насіння й плодів:
А) Політрих волосоносний Б) Страусове перо звичайне
В) Тис ягідний
Г) Тютюн справжній
11. Частота пульсації скоротливих вакуолей найпростіших
залежить від:
А) концентрації солей у навколишньому середовищі
Б) кількості неперетравлених решток у клітині
В) руху цитоплазми в клітині
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Г) кількості війок на поверхні цитоплазми
12. Мале коло кровообігу людини починається:
А) правим передсердям
Б)правим шлуночком
В)лівим передсердям
Г)лівим шлуночком
13. Залозу внутрішньої секреції образно називають «диригентом
оркестру ендокринних залоз», бо вона безпосередньо впливає на
роботу більшості з них. Укажіть її назву.
А) щитоподібна
Б) епіфіз
В) гіпофіз
Г) тимус
14. Сезонні біологічні ритми зумовлюють:
А) линяння в осілих птахів помірних широт
Б) відкривання та закривання продихів у рослин
В) чергування вдиху й видиху під час дихання у ссавців
Г) переміщення дощових черв,яків на поверхню ґрунту
15. Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують
ефективність дихальної функції?
А) наявність ядра та відсутність гемоглобіну
Б) плоска форма та відносно великі розміри
В) відносно великі розміри та відсутність гемоглобіну
Г) відносно велика площа поверхні та наявність гемоглобіну
Демидченко Анастасія Сергіївна
11-А клас, Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10
ім. В.Г. Короленка
1. Установіть відповідність між народними прикметами
тваринами про яких у них ідеться.
А. Кричать _____ перед грозою.
Б. ______ стукаються лобами – на сильний вітер.
В. ______ завелися дуже гучним хороводом – на дощ.
1. В Жаби
2. А Бурундуки
3. Б Вівці
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2. Правильними всі факти окрім:
А. У людей 205-207 кісток
Б. Найсильнішим м'язом людського тіла є серце
В. Стремінце найменша й найлегша кістка людини
3. Кохання - одне з найважливіших почуттів для людей. І звичайно
закохані часто цілуються. Для чого вони це роблять з біологічної
точки зору?
А. Під час поцілунку люди обмінюються хімічними й
тактильними сигналами, як-от запах дихання чи смак губ.
Б. Під час поцілунку люди оцінюють навички іншого й
підсвідомо визначають кількість попередніх партнерів.
В. Поцілунки не мають біологічного значення. Це просто
спосіб показати свою любов.
4. Неправильно зроблено підпис під малюнком:
А. Березовий шовкопряд

Б. Махаон

В.Чортополохівка
Г. Лимонниця
5. За однією з гіпотез депресія виникає через повільний нейрогенез.
Який із даних факторів не сприяє утворенню нових нейронів.
А. Сон
Б. Їжа
В. Антидепресанти
Г. Пасивний відпочинок : перегляд фільмів, серіалів.
Д. Активний відпочинок: заняття спортом, спілкування з
друзями
6. Зародок рептилії зображено на фото
А.
Б.
В.
7. Різні тварини по-різному орієнтуються в просторі. Одним із
найцікавіших способів є той, який використовують кажани і
дельфіни. Він називається:
А. Ехолокація
Б. Термолокація
В. За електричним полем Г. За магнітним полем
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8. На кожному з фото зображена мадагаскарська комета окрім:

А.
Б.
В.
Г.
9. Існує думка , що людина може закохатися за кілька секунд. То
можливо кохання з першого погляду насправді існує? Чим
керується людина при виборі майбутнього партнера?
А. Ми оцінюємо партнера візуально, підсвідомо шукаючи
маркери здоров'я. Як то кажуть: «Зустрічають - за одягом.»
Б. За запахом. Не дарма ж люди винайшли парфуми.
В. За голосом. Чоловіки обирають партнерок із більш
високим голосом, а жінки із низьким
Г. Усе із вище названого
10. Музика відіграє важливу роль у житті кожного. У всіх
улюблені композиції та жанри. Установіть відповідність між
музичними жанрами та їхній вплив на організм людини
А.(2) Класична музика
Б. (3)Важкий рок
В.(1) Блюз,джаз , регбі
1. Виводить з депресивного стану
2. Всебічний розвиток
3. Може ввести в ступор
11. Червону руту Не шукай вечорами... Цю пісню знає кожен. А
який вигляд насправді має ця рослина?

А.
Б.
В.
12. В дитинстві нам батьки читали казку про розумну дівчину. На
питання: «Що найшвидше у світі?» - вона відповіла – «Думка». Чи
дійсно це так? Установіть відповідність між СЕРЕДНЬОЮ
швидкістю та тими, кому вона належить
А. (1)Швидкість передачі сигналу нейроном
Б. (3)Швидкість бігу гепарда
В.(4) Швидкість бігу бегемота
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Г. (2)Швидкість польоту комара
1. 180 км/год
2. 2 км/год 3. 95 км/год 4. 22 км/год
13. Яке відношення до створення білкової музики має французький
фізик , математик і конструктор Джоель Штернгеймер? Як звучать
молекули корона вірусу можна послухати за посиланням:
https://soundcloud.com/user-275864738/viral-counterpoint-of-the-coro
А. Джоель Штернгеймер вперше висловив ідею створення
білкової музики
Б. Джоель Штернгеймер за допомогою техніки соніфікації,
присвоївши кожній амінокислоті свою ноту, створив мелодію
білків корона вірусу
В. Джоель Штернгеймер вперше написав білкову музику
14. У кожному рядку вказано їстівний гриб окрім:

А.
Б.
В.
Г.
15. Правильними про верблюда є всі факти окрім:
А. Верблюдячий жир багатий на жирні кислоти, вітаміни,
мінерали
Б. Завдяки наявності жиру у горбі верблюди можуть кілька
тижнів чи навіть місяців обходитися без їжі
В. Вчені вважають, що колись верблюди жили у холодній
арктичній пустелі
Г. За достатньої кількості їжі та води горб верблюда
зменшується й провисає, оскільки він стає непотрібним
Дзюма Назар Ігорович
9 клас, Теребовлянська спеціалізована школа-ліцей
тест із біології
1.В якій фазі мітозу відбувається утворення веретена поділу:
a) профаза б) метафаза в) телофаза г) анафаза
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2.Укажіть клітину людського організму, здатну утворювати
несправжні ніжки (псевдоподії)
а) лейкоцит б) нейрон
в) еритроцит
г) міоцит
3.Цю речовину можна знайти у матриксі мітохондрій. Однією з її
важливих властивостей є кільцева структура. Укажіть цю речовину.
a) АТФ
б) РНК
в) ДНК
г) білок
4.Укажіть речовини, що утворюються в результаті повного
окиснення глюкози
а) вода і вуглекислий газ б) амоніак і вуглекислий газ
в) вода і сечовина
г) амоніак і сечовина
5.Визначте характеристику вегетативних ядер клітин
а) у них відбувається процес синтезу лейкопластів
б) беруть участь у регуляції біосинтезу білка
в) містять генетичну інформацію, забезпечуючи її передачу і
зберігання
6. До складу аналізатора входять
а) рецептори, провідні шляхи, мозкові центри
б) провідні шляхи
в) мозкові центри
7.Вестибулярні рецептори називаються:
а) отоліти
б) волоскові клітини
в) півзавитки
8.Укажіть стадію гаметогенезу, на якій відбувається мейоз:
а) розмноження б) росту в) дозрівання г) формування
9.Як називають розмноження організмів за рахунок відокремлення
багатоклітинних частин:
а) статеве
б) вегетативне
в) партеногенез
10.Укажіть групу тварин, якій притаманний прямий розвиток:
а) хрящові риби
б) кісткові риби в) багатощетинкові черви
11.Де синтезуються білкові молекули
а) на мембранах комплексу Гольджі
б) на мембранах лізосом
в) на мембранах зернистої ендоплазматичної сітки
г) на мембранах незернистої ендоплазматичної сітки
12.Назвіть кількість послідовних поділів, з яких складається мейоз:
а) два б) три в) чотири
г) один
130

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

13.Укажіть кількість молекул АТФ, які синтезуються під час
безкисневого етапу енергетичного обміну:
а) 2 б) 4 в) 38 г) молекули АТФ не синтезуються
14.Укажіть джерело енергії, яку використовують організми під час
хемосинтезу:
а) вивільняється при розщепленні органічних сполук
б) вивільняється при окисненні неорганічних сполук
в) вивільняється при розщепленні молекул АТФ
15.Укажіть процес, під час якого виділяється молекулярний кисень:
а) кисневий етап енергетичного обміну
б) світлова фаза фотосинтезу
в) темнова фаза фотосинтезу
г) анаеробне дихання.
Дикун Каріна Олександрівна
11 клас, ЗЗСО І-ІІІ ст. № 8 м. Ковеля
1) Глюкоза цеА) біла зерниста речовина без запаху та смаку, у холодній воді не
розчиняється, у гарячій-утворює клейстер, полімер розгалуженої
структури
Б) безбарвна кристалічна речовина, солодка, добре розчиняється у
воді
В) біла волокниста речовина, нерозчинна, лінійний полімер
2) У якому рядку усі рослини є багаторічними?
А) Нарцис, глоксинія, дуб
Б) Айстра, мак, півники
В) Бегонія, петунія, незабудка
3) Де розташована маленька, U-подібна під’язикова кістка?
А) під язиком
Б) над язикомВ) в шиї
4) Південноамериканський невеличкий кактусовий сичик є
найменшою в світі совою. Він живе переважно в пустелях і часто
знаходить прихисток і будує гнізда у стеблах кактусів. «Колючі
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будинки» захищають сичика від хижаків та спеки. Якою формою
симбіозу є взаємовідносини даних видів?
А) Мутуалізм
Б) Коменсалізм
В) Паразитизм
5) Між рослинною та тваринною клітиною є декілька
істотних відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині?
А) Лізосом
Б) Пластид
В) Мітохондрій
6) ДНК- це...
А) складна високомолекулярна біологічно активна сполука, що є
носієм генетичної інформації живих організмів
Б) відрізок, що складається з нуклеотидів, одиниця спадковості, за
допомогою якої відбувається запис, зберігання та передача
генетичної інформації в низці поколінь
В) структури клітинного ядра, що забезпечують передавання
спадкової інформації від клітини до клітини та від покоління до
покоління. В основі її будови лежить нитчаста структурахроматида
7) Тварини отримують вологу трьома шляхами: під час
пиття, з їжею та в результаті розчеплення органічних сполук. Щодо
води тварин поділяють на групи. До якої групи належать
павукоподібні, плазуни та пустельні комахи?
А) Гігрофіли
Б) Ксерофіли
В) Термофіли
8) Складова психічного процесу, яка відповідальна за
автоматичні дії:
А) надсвідомість
Б) свідомість
В) підсвідомість
9) Синапс- це...
А) спеціалізований утвір структурно-функціонального зв’язку двох
нейронів
Б) чутливі нервові закінчення, що сприймають подразнення і
кодують їх у потоки нервових імпульсів, які по нервових волокнах
надходять до центральної нервової системи
В) різновид сполучної тканини організму, що виконує механічну
функцію
10) Біле забарвлення ведмедя на Півночі- це...
А) маскування
Б) мімікрія В) захисне забарвлення
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11) Додаткові корені, які звисають із стебла, поглинаючи
кисень з повітря і засвоюючи вологу та додаткові поживні
речовини з опадів-це...
А) повітряні корені Б) несправжні корені
В) опорні корені
12) Статевий спосіб штучного розмноження:
А) насінням
Б) клонування
В) щеплення
13) Капіляри-це...
А) кровоносні судини, що несуть кров від серця до органів та
тканин
Б) судини, що несуть кров від органів та тканин до серця
В) найдрібніші кровоносні та лімфатичні судини, що пронизують
всі органи і тканини
14) До якої групи органел належать рибосоми?
А) немембранні
Б) одномембранні
В) двомембранні
15) В якому рядку вказано лише органогенні елементи?
А) C, I, H, O
Б) O, N, C, H
В) H, O, P, Ca
Добровольський Дмитро Миколайович
10 клас, Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3,
Житомирської області
Тестові завдання з зоології
1. Для класифікації організмів використовують подвійні назви
видів латинською мовою, які уперше запровадив до наукового
вжитку шведський натураліст. Хто цей учений?
А. Ж.Б. Ламарк Б. К. Лінней В. Р. Гук Г. Ч. Дарвін
2. Організми більшості багатоклітинних тварин мають складну
багаторівневу будову. Укажіть правильну послідовність рівнів
організації тваринного організму.
А. тканини ―› клітини ―› органи ―› організм
Б. клітини ―› органи ―› тканини ―› організм
В. орган ―› організм ―› клітини ―› тканини
Г. клітини ―› тканини ―› органи ―› організм
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3. Ці тварини, риючи ходи, розпушують ґрунт, перемішують його
верхні та нижні шари, поліпшують водозабезпечення та аерацію
ґрунту, сприяють процесам ґрунтоутворення. Укажіть цих червів.
А. п’явки
Б. аскариди В. дощові черви Г. трубочники
4. Укажіть правильний перелік тварин, які як і річковий рак
належать до ряду Десятиногі.
А. креветка, дафнія, омар
Б. краб, скорпіон, мокриця
В. омар, лангуст, краб
Г. креветка, скорпіон, циклоп
5. Який тип розвитку характерний для метелика Білана капустяного?
А. партеногенез
Б. прямий розвиток
В. непрямий розвиток з неповним перетворенням
Г. непрямий розвиток з повним перетворенням
6. Хордові – найвисокоорганізованіші тварини. Вони мешкають у
різноманітних середовищах. Хордові мають розвинену нервову
систему, яка забезпечує складну поведінку тварин. Укажіть перелік
тварин, які належать до типу Хордові.
А. карась, ящірка, бджола
Б. саламандра, синиця, омар
В. вуж, горобець, лисиця
Г. акула, ведмідь, кальмар
7. Усім відомо, що риби дуже чутливі до рухів води. Силу та
напрям руху води вони відчувають за допомогою.
А. органів зору
Б. бічної лінії
В. органів смаку
Г. органів слуху
8. У паризькому університеті Сорбонна вперше було споруджено
пам’ятник жабі. Чим ця тварина заслужила таку шану?
А. використовували у кулінарії
Б. була піддослідним об’єктом
В. опинилася на межі зникнення
Г. знищила велику кількість шкідливих комах
9. Усі чули вислів «крокодилові сльози». У крокодилів і справді з
очей виділяється рідина. Але дане висловлювання не має жодного
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стосунку до співчуття та жалю крокодилів до своїх жертв. Укажіть
правильне пояснення цього явища біологами.
А. це спосіб терморегуляції
Б. це виділення надмірної кількості води, яку нирки тварини
неспроможні вчасно вивести з організму
В. це виділення надмірної кількості солі, яку нирки
неспроможні вчасно вивести з організму
Г. це виділення секретів слізних залоз крокодила
10. Пір’я птахів – це рогове утворення…
А. тонкої сухої шкіри
Б. товстої сухої шкіри
В. тонкої зволоженої шкіри Г. товстої зволоженої шкіри
11. Відомо, що серед ссавців є види, які розмножуються,
відкладаючи одне або два яйця. Своїх малят, як і всі ссавці вони
вигодовують молоком. Укажіть представника таких ссавців.
А. бобер
Б. кенгуру
В. кажан
Г. єхидна
12. Які особливості будови дозволили рукокрилим ссавцям набути
здатності до польоту?
А. шкіра має залози різних типів
Б. є кіль та добре розвинена грудна мускулатура
В. здатність до ехолокації
Г. волосяний покрив тіла
13. На гербі Австралії зображено кенгуру та страуса. Укажіть
родичів зображеної на гербі сумчастої тварини.
А. опосум, коала, сумчаста білка
Б. коала, хохуля, опосум
В. єхидна, сумчастий ведмідь, опосум
Г. комбат, єнот, сумчастий вовк
14. Хто з перелічених тварин має найбільшу тривалість життя?
А. миша полівка
Б. бурий ведмідь
В. заєць сірий
Г. ховрах
15. Укажіть найпоширеніший метод дослідження поведінки тварин.
А. спостереження
Б. кільцювання
В. метод лабіринтів
Г. метод радіометрії.
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Добродняк Вікторія Євгеніївна
9А клас, НВК «Знам`янська ЗШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія»
Тестові завдання
1. Скільки відсотків білка в печінці?
А) 63%
Б) 28%
В) 57% *
2. Яке з тверджень НЕ характеризує першу сигнальну систему
вищої нервовоїї діяльності?
А) Сприймається за допомогою відправлених сенсорних
систем (сигналів)
Б) Становить собою усні подразники*
В) Розташована у корі великих півкуль
3. Що таке мислення?
А) Це комплекс процесів, які відбуваються у ЦНС,
забезпечуючи накопичення, зберігання та відтворення знань та
навичок
Б) Це функція кори великих півкуль ГМ, яка дає змогу
уявити і виризити індивіуалтьне ставлення до предмету чи
ситуації*
В) Закріплення певних знать.Основними умовами є
усвідомлення та повторення
4. Який зв`язок має вода?
А) Ковалентний неполярний Б) Ковалентний полярний*
5) Укажіть правильну послідовність етапів клітинного дихання
А) Кисневий етап,підготовка,анайробний
Б) Підготовна,кисневий етап,анайробний епат
В) Підготовка,анайробний етап,ксиневий етап *
6) Яка з функцій НЕ є функцією ліпідів
А) Регуляторна*
Б) Структурна
В) Енергктична
7) В скільки тисяч разів здатні прискорити хім.реакцію біологічні
каталізатори?
А) 9 тис.
Б) 5 тис.
В) 10 тис.*
8) Який хімічний елемент може перешкодити роботі ферменту?
А) Ag*
Б) Sn
В) Nb
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9) Верхню частину складає сіра речовина, яка утворює
чотирибокове тіло (верхня пара бугрів одержує інформаціювід
зорового аналізатора та мязів), нижня частина побудована з білої
речовини, а сіра утворює ядра 3 та 4 пари черепно-мозгових нервів.
До якої частини головного мозку відноситься ця будова?
А) Довгастий мозок
Б) Проміжний мозок
В) Середній мозок*
10) Як симпатичний відділ вегетативної нервової системи впливає
на серце?
А) Підвищує скоротливість, швидкість проведення та
збільшує автоматизацію*
Б) Зниження скоротливості та секреція передсердя
В) Розслаблення м`язів передсердя
11) Що називають найскладніші вроджені ланцюгові бузумовні
рефлекторні реакції, які з`явдяються за рахунок активності
базальних ядер?
А) Вищу нервову діяльність Б) Умовні рефлекси
В) Інстинкти*
12) Яка зі структур еокаріотичної системі відповідає за синтез
вуглеводів?
А) Комплекс Гольджі Б) Ендоплазматична сітка*
В) Рибосоми
13. Який з елементів НЕ входить до складу білків?
А) K Б) Cu*
B) S
14. Захворювання нервової системи, які можуть, при
неефективному лікувані ,призвести до психологічних та фізичних
розладів .Про яку хворобу йдеться ?
А) Енцефоліт Б) Хвороба Паркінсона
В) Мігрень*
15. До якої з сенсорних систем відносяться рецептори?
А) Периферичний відділ *
Б) Центральний відділ
В) Провідниковий відділ
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Довбня Ірина Василівна
9-В клас, Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради
Тест із біології
I рівень (одна правильна відповідь)
1. Про яку форму поведінки тварин ідеться: «Птахи спілкуються
між собою за допомогою звуків, поз, кольорів. Таким чином вони
можуть повідомляти про небезпеку або кликати за собою з якоюсь
метою»?
А) дослідницька;
Б) територіальна;
В) антагоністична; Г) соціальна або суспільна;
2. Виберіть послідовність нітрогеновмісних основ, яка має
утворитися в процесі реплікації молекули ДНК на основі ланцюга –
АТГ – ГГЦ – ТАЦ – ААА – ТЦЦ –
А) – ТАЦ – ЦЦГ – АТГ – ТТТ – АГГ –; (за принципом
комплементарності)
Б) – ТАГ – ЦЦЦ – АТГ – ТТТ – АГГ –;
В) – ТАЦ – ЦЦЦ – ТТГ – ТТТ – АГГ –;
Г) – ТАЦ – ЦЦГ – АТЦ – ААА – АГГ –;
3. Визначте масу та довжину гена, якщо до складу білка входить
600 амінокислот.
А) Mr = 621000 а. о. м. , l = 612нм;
Б) Mr = 1242000 а. о. м. , l = 612 нм;
В) Mr = 621000 а. о. м. , l = 630 нм;
Г) Mr = 1242000 а. о. м. , l = 630 нм;
1) Визначаємо к-ть нуклеотидів: N (н) = 600 * 3 = 1800;
2) Визначаємо Mr гена:
враховуючи,
що
ДНК
–
дволанцюговий
Mr = 1800 * 2 * 345 а. о. м. = 1242000 а. о. м.;
3) Визначаємо l гена:
l = 1800 * 0,34 нм = 612 нм;
4. Про який тип живлення йдеться: «Береза поглинає сонячні
промені і в такий спосіб отримує енергію. Також вона здатна
синтезувати органічні речовини»?
А) хемогетеротрофний;
Б) хемоавтотрофний;
В) фотоавтотрофний;
Г) міксотрофний;
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5. Дано ланцюг живлення: водорості – планктон – окунь – щука.
Скільки кілограм водоростей припадає на 50 кг планктону?
А) 100 кг;
Б) 500 кг;
В) 5000 кг; (за законом 10%)
Г) 10000 кг;
II рівень (завдання на відповідність та з кількома правильними
відповідями)
6. Установіть відповідність між органелами та функціями, які вони
виконують.
1) агранулярна ендоплазматична сітка; а) травлення;
2) рибосома;
б) синтез жирів і вуглеводів;
3) ядро;
в) синтез білків;
4) лізосома;
г) містить спадкову інформацію;
Відповідь: 1б, 2в, 3г, 4а;

7. Укажіть процеси, які відбуваються у передсинтетичному періоді
інтерфази.
А) реплікація ДНК;
Б) інтенсивний ріст клітини;
В) активний синтез білків;
Г) синтез АТФ;
Ґ) утворення органічних речовин; Д) клітина призупиняє
ріст;
8. Установіть відповідність між науками та галузями, які вони
вивчають.
1) цитологія;
а) поведінка тварин;
2) етологія;
б) гриби;
3) мікологія;
в) тканини;
4) гістологія;
г) клітина;
Відповідь: 1г, 2а, 3б, 4в;

9. Виберіть представників, які відносяться до класу трубчастих
грибів.
А) білий гриб;
Б) підосичник;
В) лисички;
Г) маслюки;
Ґ) опеньки;
Д) мухомор;
10. Установіть відповідність між тканинами та клітинами, з яких
вони складаються.
1) кісткова тканина;
а) нейрони;
2) м’язова тканина;
б) хондроцити;
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3) нервова тканина;
4) хрящова тканина;

в) міоцити;
г) остеобласти,
остеоцити,
остеобласти;

Відповідь: 1г, 2в, 3а, 4б;

IIІ рівень (завдання на встановлення послідовності та сортування)
11. Визначте, які органи квітки відносяться до вегетативних, а які
до генеративних.
А) насіння; Б) листок;
В) пагін;
Г) корінь;
Ґ) плід;
Д) квітка;
Відповідь: Вегетативні: Б, В, Г. Генеративні: А, Ґ, Д.

12. Розмістіть органи дихальної системи плазунів у правильній
послідовності.
А) гортань; Б) легені;
В) трахея;
Г) ніздрі;
Ґ) бронхи;
Відповідь: Г-А-В- Ґ-Б;

13. Визначте, які характеристики притаманні фотосинтезу, а які
хемосинтезу.
А) наявність хлорофілу;
Б) джерело енергії – сонячні промені;
В) джерело енергії – хімічні реакції всередині організму;
Г) відбувається у внутрішній мембранній клітині;
Ґ) відбувається у хлоропластах;
Відповідь: Фотосинтез : А, Б, Ґ. Хемосинтез: В, Г.

14. Розмістіть зони кореня у послідовності від верхівки кореня до
місця його з’єднання зі стеблом.
А) зона росту; Б) провідна зона; В) кореневий чохлик;
Г) зона поділу;
Ґ) зона кореневих волосків;
Відповідь: В-Г-А- Ґ-Б.

15. Визначте, які з рослин відносяться до родини пасльонових, а які
до родини лілійних.
А) баклажан;
Б) томат;
В) тюльпан;
Г) беладона;
Ґ) лілія;
Д) конвалія;
Відповідь: Пасльонові: А, Б, Г. Лілійні: В, Ґ, Д.
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Дубина Валентин Іванович
гурток «Юні біологи», 11 Б клас, Гадяцький обласний науковий
ліцей-інтернат II-III ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської
обласної ради
1. Який мох має знезаражувальні властивості?
а) маршанція;
б) політрих волосоносний;
в) бріум;
г) сфагнум.
2. Яка тварина є символом Індії?
а) бенгальський тигр;
б) індійський слон;
в) корова;
г) коала.
3. У якої тварини найбільше зубів?
а) акула-молот;
б) слимак садовий;
в) акула-нянька;
г) динозавр.
4. У яких рослин переважає гаметофіт?
а) хвощеподібні;
б) мохоподібні;
в) голонасінні;
г) плауноподібні.
5. Яка пташка не вміє літати?
а) казуар; б) тупик; в) олуша блакитнонога; г) золотомушка.
6. Хатня миша не натикається на перешкоди навіть в абсолютній
темряві:
а) завдяки здатності до ехолокації;
б) тому,що її очі здатні розрізняти предмети навіть без світла;
в) завдяки вібрисам,розміщеним на голові;
г) винятково завдяки гострому нюхові.
7. До атавізмів організму людини належать?
а) апендикс; б) багатососковість; в) третя повіка; г) куприк.
8. Малярійний плазмодій--- це організм одноклітинний:
а) гетеротрофний еукаріотичний;
б) гетеротрофний прокаріотичний;
в) автотрофний еукаріотичний;
г) автотрофний прокаріотичний.
9. Ектодерма й ентодерма утворюється на стадії зародкового розвитку:
а) дроблення;
б) гаструли; в) бластули; г) нейрули.
141

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

10. Отрута якого павука є найнебезпечнішою для людини?
а) сріблянки; б) хрестовика;
в) тарантула; г) каракурта.
11. Який м`яз є тільки у ссавців?
а) згинач кисті і пальців;
б) діафрагма;
в) розгинач задньої кінцівки;
г) міжреберний.
12. Проміжним хазяїном сисуна печінкового є:
а) молюск; б) риба;
в) собака;
г) свиня.
13. Фотосистема--- це сукупність:
а) хлорофілу й мембран хлоропластів;
б) світлочутливих пігментів і ферментів,що забезпечують
транспорт електронів;
в) АТФ і НАДФ;
г) ферментів перенесення електронів і АТФ-синтетаз.
14. Укажіть особливість ферментів,відсутню в інших білків:
а) каталізують реакції в клітинах;
б) передають нервові імпульси;
в) переносять кисень і вуглекислий газ;
г) контролюють роботу Натрій-Калієвого насосу.
15. Виберіть приклад штучного умовного рефлексу:
а) слиновидільний рефлекс собаки на запах м`яса;
б) слиновидільний рефлекс собаки на вигляд їжі;
в) слиновиділення в собаки на спалах лампочки;
г) слиновиділення в людини при уявленні їжі.
Єрмакова Марія Русланівна
10 клас, Бандурський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів
1. Біологія людини, як комплексна наукова дисципліна,
використовує дані:
а) медицини, гігієни, психології, екології людини, цитології
та гістології;
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б) фізіології та анатомії, генетики, ембріології, біохімії і
біофізики;
в) дані всіх цих наук.
2. Єдиною структурною і функціональною одиницею рослин,
тварин та людини є:
а) тканина; б) клітина; в) система органів.
3. Анатомія – це наука, що вивчає:
а) будову і форму організму, його органів та систем;
б) життєві функції організму, його окремих органів і систем;
в) адаптацію організму до навколишнього середовища.
4. Рослина – відкрита система і це обумовлено
а) внутрішніми та зовнішніми зв`язками;
б) внутрішніми зв`язками;
в) зовнішніми зв`язками.
5. Фотосинтез відбувається на світлі у хлоропластах клітин листка
за допомогою пігменту
а) хлорофілу;
б) ксентофілу;
в) вуглекислий газ.
6. Який видатний вчений висловив думку про космічну роль
зелених рослин колообігу речовин та перетворення енергії
а) Ян Баптист Ван Гельмінт; б) Т.Енгельман; в) К.А.Тімірязєв.
7. Вода з мінеральними речовинами рухається по рослині
а) від листків до стебел;
б) від стебел до квіток;
в) від коренів до надземних органів рослини;
г) від листків до підземних органів рослини.
8. Скільки типів тканин формується у тварин?
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
9. Вкажіть запасний полісахарид тварин:
а) крохмаль; б) глюкоза; в) глікоген.
10. Укажіть правильне твердження:
а) Білатеральна симетрія тіла - тип симетрії, при якій одна
поздовжня площина ділить тіло на дві дзеркально подібні половини;
б) Шароподібна (сферична) симетрія тіла притаманна для
гідри, коралових поліпів;
в) Білатеральну симетрію тіла мають черевоногі молюски,
раки-самітники.
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11. Укажіть двошарових тварин
а) членистоногі;
б) молюски; в) кишковопорожнинні.
12. Як називають здатність організму підтримувати та
відновлювати відносну сталість після її зміни?
а) самооновлення; б) самовідтворення; в) саморегуляція.
13. Що із перерахованого не відноситься до складових частин
внутрішнього середовища організму людини?
а) кров;
б) тканинна рідина;
в) гемолімфа.
14. Який рівень організації живої матерії не притаманний організму
людини?
а) клітинний; б) молекулярний; в) екосистемний.
15. У збереженні та передачі спадкової інформації беруть участь
а) жирні кислоти; б) амінокислоти; в) нуклеїнові кислоти.
Желєпова Тетяна Степанівна
гурток «Юний дослідник», 9 клас, «Вільненський НВК «ЗОШ I-III
ступенів – ДНЗ»
Творче завдання
1) Яку тканину зображено на рисунку?

А) нервову Б) епітеліальну
В) сполучну Г) м’язову
2) Під час досліду з одноклітинною водорістю ацетабулярією (див.
рисунок) у водорості Х видалили верхню та середню частини, у
водорості Y — верхню та нижню частини. До нижньої частини
водорості Х пересадили середню частину водорості Y, у результаті
чого штучно створений організм набув вигляду водорості Х.
Укажіть правильний висновок з цього експерименту.
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А) мітохондрії відповідають за утворення енергії в клітині
Б) ядро відповідає за збереження спадкової інформації
В) хлоропласти здійснюють процес фотосинтезу
Г) клітинні мембрани мають властивість відновлюватися
3) На рисунку зображено хромосомний набір

А) здорової жінки.
Б) здорового чоловіка.
В) жінки, хворої на синдром Дауна.
Г) чоловіка, хворого на синдром Дауна
4) Проаналізуйте рисунок, на якому представлено пропорції тіла
людини залежно від віку, та твердження, що його інтерпретують.
Які з них є правильними?
І. Пропорції тіла людини з часом змінюються.
ІІ. Швидкість росту голови після народження перевищує
швидкість росту тіла.
ІІІ. Відносна довжина нижніх кінцівок з віком збільшується.

А) правильне лише І
Б) правильні лише І і ІІІ
В) правильні лише ІІ і ІІІ Г) усі правильні
5) Який організм займає перший трофічний рівень у ланцюгах
живлення?

А

Б
В
Г
Позначте відповіді: А. Б.
В.
Г.
6) До якого рівня організації життя належить об’єкт, зображений на рисунку?

А) молекулярного

Б) клітинного
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В) організмового
Г) екосистемного
7) Яка структура клітини утворює органели, позначені на рисунку
буквою Х?

А) ядерце
Б) вакуоля В) ядро
Г) лізосома
8) На рисунку зображено поперечний розріз листка. Яка основна
функція структури, позначеної буквою Х?

А) транспорт речовин
Б) захист
В) фотосинтез
Г) транспірація
9)На рисунку зображено стадію розвитку ланцетника. Якою
буквою позначено мезодерму?

А) А Б) Б В) В Г) Г
10) На рисунку зображено схему дії екологічного фактора.
Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні.
І. Межі витривалості виду позначено точками А і Б.
ІІ.
Затемнені
ділянки
відповідають
зоні
пригнічення
життєдіяльності

А) правильне лише І
Б) правильне лише ІІ
В) обидва правильні
Г) обидва неправильні
11) Клітину якого організму зображено на рисунку?

А) рослини
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12) На якому рисунку зображено рослину, що має корені-причіпки?

А) А Б) Б В) В Г) Г
13) Серед зображених організмів укажіть ті, яким властивий
розвиток з повним перетворенням?

А) 3, 4
Б) 2, 3
В) 1, 2
Г) 2, 4
14) Тварина, яку зображено на рисунку, належить до класу Комахи,
тому що

А) її тіло поділяють на два відділи.
Б) вона має три пари ходильних ніг.
В) вона має кілька пар вусиків.
Г) в неї відсутній хвостовий відділ.
15) Який елемент будови скелетного м’яза позначено на рисунку
буквою Х?

А) сухожилля Б) міофібрила В) фасція Г) волокно
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Жук Максим Євгенович
9 клас, Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Мирноградської
міської ради
Тестування з біології
1.У водоростей на світлі в хлоропластах утворюється:
А) хлорофіл; Б) цукор;
В) агар-агар; Г) йод;
2. Незамкнена кровоносна система характерна для:
А) медузи; Б) дощового черв’яка; В) омара; Г) ската;
3. До одного царства відносяться:
А) мукор, сфагнум, зозулин льон;
Б) дріжджі, аскарида, росичка;
В) росичка, сосна,сфагнум; Г) сфагнум,дріжджі, трутовик;
4. Нитчаста зелена водорість – це:
А) хлорела; Б) спірогира; В) ламінарія; Г) вольвокс;
5. Органи сполуки, що побудовані з амінокислот, це:
А) ліпіди; Б) вуглеводи; В) білки; Г) нуклеїнові кислоти;
6. Органела клітини, яка є енергетичною станцією – це:
А) лізосома; Б) мітохондрія; В) ЕПС;
Г) рибосома;
7. Плід сім’янка характерний для:
А) рису;
Б) гречки;
В) маку;
Г) кульбаби;
8. Осередками енцефаліту вважають регіони, де поширені:
А) іксодові кліщі;
Б) пацюкові блохи;
В) павуки тарантули;
Г)постільні клопи;
9. Діафрагма – це:
А) кістка;
Б) вид хрящової тканин;
В) орган дихальної системи;
Г) м’яз;
10. Кіль відсутній у:
А) пінгвінів; Б) летючих мишей; В) колібрі; Г) ківі;
11. Відмінна частина амінокислоти – це:
А) аміногрупа і карбоксильна група;
Б) радикал;
В) карбоксильна група;
Г) радикал і карбоксильна група;
12. Гриби – це:
А) фототрофні автотрофи;
Б) хемотрофні гетеротрофи;
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В) міксотрофи;
Г) фототрофні гетеротрофи;
13. Ріст кістки в товщину відбувається за рахунок:
А) суглобового хряща;
Б) червоного кісткового мозку;
В) жовтого кісткового мозку; Г) окістя;
14. Дорослий овід:
А) живиться нектаром;
Б) живиться кров’ю теплокровних тварин;
В) живиться іншими комахами;
Г) нічим не живиться;
15. Які тварини мають первинну порожнину тіла:
А) Членистоногі; Б) Плоскі черви;
В) Круглі черви; Г) Кільчасті черви;
Жур Андрій Вікторович
9 клас, НВК «Марганецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 5 - дошкільний навчальний заклад»
Тести з біології 9 клас
1. Укажи, як називається наука, що досліджує рослини (0,5 б)
А. Ботаніка Б. Вірусологія В. Мікологія
Г. Мікробіологія Д. Зоологія
2. Із запропонованих варіантів укажи об'єкт дослідження науки
Морфології (0,5 б)
А. Наука про розселення тварин
Б. Вивчає внутрішню будову живих істот
В. Вивчає зовнішню будову живих істот та їхніх організмів
3. Серед запропонованих варіантів обери елемент, уміст якого у
клітинах живих організмів є найбільшим: (0,5 б)
А. Аргентум Б. Ферум
В. Манган Г. Оксиген
4. Обери характеристику елемента - органогена Нітрогену: (0,5 б)
А. Займає 8 - 10 % від маси тіла
Б. Входить до складу амінокислот, білків та нуклеїнових кислот
В. Є основою усіх органічних сполук, складаючи ланцюги,
до яких приєднуються інші атоми або групи атомів
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Д. Один атом цього елемента міститься у молекулі води
5. Встанови характеристику металічного макроелемента Кальцію:
(1 б)
А. Входить до складу гемоглобіну крові, забезпечуючи
транспортування кисню та вуглекислого газу
Б. Входить до складу зубів
В. Входить до складу білків, аміно- та нуклеїнових кислот
6. Визнач характеристику вегетативних ядер клітин: (1 б)
А. У них відбувається процес синтезу лейкопластів
Б. Беруть участь у регуляції біосинтезу білка
В. Містять генетичну інформацію, забезпечуючи її передачу
і зберігання
7. Визнач характеристику ядерця клітин рослин: (1 б)
А. Складається з двох мембран: зовнішньої та внутрішньої,
що пронизані порами з пероксисомами
Б. Ущільнені ділянки ядра округлої форми, що складаються
з 80 % білка та 10-15 % РНК
В. Являє собою нитки ДНК
8. Укажи визначення терміну «гомеостаз»: (1 б)
А. Процес розкладу ліпідів в організмах
Б. Процес окиснення ліпідів в організмах
В. Сталість внутрішнього середовища живих організмів
9. Обери характеристику процесу асиміляції (пластичного обміну): (1 б)
А. Реакції біологічного синтезу речовин з витратою енергії
Б. Реакції розкладу речовин, які відбуваються в організмі і
супроводжуються запасанням енергії
В. Сукупність реакцій, спрямовані на постійність
внутрішнього середовища біологічних систем
10. Визнач правильне визначення гена: (1 б)
А. Місце РНК або ДНК у хромосомі
Б. Частина молекули ДНК, що містить інформацію про
первинну структуру молекули білка або РНК
В. Частина ядра еукаріотичної клітини, яка несе спадкову
інформацію
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11. Встанови внесок Томаса Моргана у вивчення генів: (1 б)
А. Установлено лінійне розташування генів у хромосомах ядра
Б. Довів існування спадкових «задатків» живих організмів
В. Запропоновано термін «ген»
Д. Відкриття просторової структури ДНК
12. Рекомбінація гена це: ( 1 б)
А. Виправлення ушкоджень ДНК
Б. Перерозподіл генетичного матеріалу всередині гена
В. Зміни генетичного матеріалу
Д. Фіксоване положення гена на генетичній карті хромосоми
13. Обери, з чого складається молекула РНК: (1 б)
А. Ліпідів
Б.Пігментів В.Нейтронів Г.Нуклеотидів
14. Обери, де може розміщуватися спадкова інформація в
прокаріотичних клітинах: (1 б)
А. Плазміди
Б.Мітохондрії і хлоропласти
В. Ендоплазматична сітка та лізосоми
Література
1. Біологія 9 клас Л.І.Остапченко, П.Г.Балан, В.П.Поліщук. Київ «Генеза»
2017р
2. БІОЛОГІЯ
ДОВІДНИК
У
ТАБЛИЦЯХ
7-11
КЛАСИ
АВТ:
КОНОБЕВСЬКА О. ВИД-ВО: УЛА, 2016Р
3. УВЕСЬ ШКІЛЬНИЙ КУРС У 100 ТЕМАХ БІОЛОГІЯ АВТ: ДЖАМЄЄВ В.
ВИД-ВО: АССА, 2015

Загорівська Аліна Михайлівна
11 клас, Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3,
Житомирської області
Тест «Адаптації»
1. Спосіб адапціогенезу, за якого нові адаптації виникають через
зміну функцій уже сформованих органів називають:
a) постадаптивний
b) комбінативний
c) преадаптивний
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2. Адаптації сформовані на підтримку гомеостазу впродовж
індивідуального розвитку:
a) філогенетичні
b) онтогенетичні
c) морфологічні
3. Аксіома адаптивності, яку сформував Ч. Дарвін, звучить так:
a) кожен
вид
специфічний
за
екологічними
можливостями адаптації, двох ідентичних видів не
існує
b) кожен вид адаптований до певної, специфічної для
нього,сукупності умов існування-екологічної ніші
c) кожен вид організмів у мінливому середовищі життя
по-своєму адаптований
4. Характеристики, що мають потенційно пристосувальне
значення для іще неіснуючих форм взаємодії організму й
середовища, називають:
a) постадаптацією
b) ідіоадаптацією
c) преадаптацією
5. До ідіоадаптацій у живих організмів належить:
a) розмноження насінням
b) перехресне запилення
c) присоски в рослин-паразитів
6. Рука людини є органом, гомологічним до:
a) хобота слона
b) щупальця восьминога
c) крила кажана
7. У деяких рослин, які зростають за періодичної зміни вологості
навколишнього середовища, періодично можуть змінюватися типи
листків. Це приклад:
a) активної стратегії
b) пасивного шляху
c) уникнення змін умов існування
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8. Черепашки молюсків, що сформувалися у водному
середовищі, стали корисними для опанування суходолу,
захищаючи організм не лише від хижаків, а й від пересихання.
Такий спосіб формування пристосувань називають:
a) комбінативним
b) преадаптивним
c) постадаптивним
9. Цикади і цвіркуни нагадують великих мурах, дзюрчалка
схожа на отруйну осу, неотруйні змії схожі на отруйних. Все це є
прикладом:
a) мімікрії
b) атавізму
c) мутуалізму
10. Незворотній історичний розвиток живої природи, який
супроводжується
зміною
генетичного
складу
популяції,
формуванням адаптацій, виникненням і вимиранням видів,
перетвореннями біогеоценозів і біосфери в цілому:
a) біологічна еволюція
b) спряжена еволюція
c) мікроеволюція
11. Укажіть, чим зумовлена подібність у будові рослин,які
належать до різних родин, африканських, азіатських і
американських пустель:
a) наявністю спільного предка
b) географічною ізоляцією
c) одноманітними селективними факторами середовища
12. Позначте приклад штучного умовного рефлексу:
a) слиновидільний рефлекс собаки на вигляд їжі
b) слиновиділення в собаки на спалах лампочки
c) слиновиділений рефлекс собаки на запах м’яса
13. Укажіть ароморфоз у рослинному світі:
a) утворення квітки
b) чотирикамерне серце
c) опушення листків
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14. Апендикс, що виконував вихідну еволюційну функцію
допоміжного травлення, у людини став органом імунної системи.
Такий спосіб формування пристосувань називають:
a) комбінативним
b) преадаптивним
c) постадаптивним
15. До атавізмів людини належать:
a) апендикс
b) третя повіка
c) багатососковість
Загоруйко Анастасія Андріївна
9 клас, Бердичівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 імені
Віктора Пастуха Житомирської області
Тести до теми « Птахи»
Виділіть одну правильну відповідь із запропонованих:

1. Найважчий птах фауни України:
А Пугач В Баклан великий Б Дрохва Г Гриф чорний
2. Грудні м’язи більшості птахів кріпляться до:
А кісток передпліччя
В кіля
Б тазового поясу
Г гомілкової кістки
3. Як по-іншому називають гайворона:
А Ворона сіра В Грак
Б Галка Г Крук
4. У птахів відсутній:
А мозок В сечовід Б шлунок Г сечовий міхур
5. Птахи мають:
А лише куприкову залозу
В лише потові залози
Б багато залоз
Г не мають залоз шкіри
У питаннях 6-10 зазначте від однієї до п’яти правильних відповідей.

6. До перелітних птахів належать:
А Куріпка сіра
Б Гуска сіра
В Припутень
Г Горобець хатній
Д Соловей західний
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7. До ряду Горобцеподібні включають види:
А Міська ластівка
Б Чорний дрізд
В Жайворонок
Г Гага звичайна
Д Мухоловка сіра
8. До Червоної книги України занесені види:
А Пелікан рожевий
Б Лелека чорний
В Сільська ластівка
Г Сіра чапля
Д Балабан
9. Виділіть нагніздних птахів серед перерахованих:
А Голуб сизий
Б Лебідь-кликун
В Дятел зелений
Г Горобець польовий
Д Мартин звичайний
10 Травна система птахів має:
А воло
Б залозистий шлунок
В чотирьохвіддільний шлунок Г мускульний шлунок Д зуби
У питаннях 11-15 встановіть відповідність.
11. Іншими назвами відомих Вам птахів є:
1. Хохітва
А Халзан
2. Орлан-білохвіст
Б Стрепет
3. Беркут
В Косар
4. Змієїд
Г Сіруватень
5. Колпиця
Д Карачун
6. Орел-карлик
12. Багато країн світу мають державні символи – певні види
тварин. Які птахи є символами даних країн?
1. Нова Зеландія
А Білоголовий орлан
2. Уганда
Б Вінценосний журавель
3. Австралія
В Ківі
4. Гватемала
Г Ему
5. США
Д Квезал (кетсаль)
6. Болгарія
13. На яких територіях проживали вимерлі види птахів?
1. Дронт
А Острів Мадагаскар
2. Мандрівний голуб Б Узбережжя Північної Атлантики
3. Моа
В Архіпелаг Нова Зеландія
4. Безкрила гагарка
Г Маскаренські острови
5. Лускогорлий мохо Д США і Канада
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Е Гавайські острови
14. Хто був улюбленим птахом богів Греції?
1. Зевс
А Павич
2. Гера
Б Лебідь
3. Афіна
В Сова
4. Афродіта
Г Крук
5. Мінерва
Д Півень
Е Орел
15. Виберіть найвідоміших представників класу Птахи.
1. Найдовший інкубаційний період
2. Найбільша чисельність особин
3. Найбільша маса яйця
4. Найшвидший птах(при пікуванні до 270 км/год.)
5. Найменший птах України
6. Найбільш чисельним видом диких птахів є
А Сапсан(75-85) днів
Б Червоноголовий корольок домашніх птахів (більша, ніж
населення Землі)
В Червонодзьобий ткачик
Г Страус звичайний
Д Мандрівний альбатрос ( маса до 5,5г)
Е Домашня курка
Відповіді:
1. Б, 2. В, 3. В, 4. Г, 5. А, 6. Б, В, Г, 7. А, Б, В, Д. 8. А, Б, Д. 9. А, Б, Г. 10. А, Б, Г. 11.
1-Б, 2-Г, 3-А, 4-Д, 5-В. 12.1-В, 2-Б, 3-Г, 4-Д, 5-А. 13. 1-Г, 2-Д, 3-В, 4-Б, 5-Е. 14. 1-Е,
2-А, 3-Д, 4-Б, 5-В. 15. 1-Д, 2-Е, 3-Г, 4-А, 5-Б, 6-В.

Захарова Ольга Сергіївна
11 клас, комунальна установа Миропільської селищної ради
«Опорний навчальний заклад «Миропільська гімназія»
Тест біологія
1. На гавайських островах павуки-тенетники та гавайські квіткарки
є прикладом:
а) екологічно непластичних видів б) адаптивної радіації
в) поширеності
г) адаптативного потенціалу
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2. Вчений, що запропонував термін екологічна ніша:
а) Юджин Обум
б) Чарлз Елтон
в) Джозеф Грінелл
г) Евелін Хатчінсон
3. Із близько 70 видів мурах, які мешкають на території України,
найпоширенішими й найкориснішими для лісу є:
а) руді лісові
б) локсосцелеси
в) медоносні
г) армійські
4. До якої з чотирьох основних екологічних груп гідробіонтів
належить черепаха зелена:
а) нейстон б) планктон в) нектон
г) бентос
5. Однією з найпоширеніших груп бактерій у ґрунті є:
а) хемоавтотрофи
б) актинобактерії
в) залізобактерії
г) тіобактерії
6. Прикладом мутуалізму є:
а) мурахи й попелиці
б) папороті й дерева
в) акули й риби-лоцмани
г) родохітріум і айстрові
7. Частину Нобелівської премії у галузі фізіології і медицини (2015
р.) отримала лікарка-фітотерапевт Юю Ту (Китай) за відкриття
ліків для боротьби з малярією. За допомогою виділення з полину
однорічного однієї речовини. Яку саме речовину вона виділила?
а) аверміктин б) артемізин в) кордицепс
г) цитокін
8. До переферичних органів нервової системи відносять:
а) мигдалики, апендикс та лімфатичні вузли
б) тимус, мигдалики, лімфатичні вузли, селезінку
в) мигдалики, лімфатичні вузли, селезінку, апендикс
г) мигдалики, лімфатичні вузли, тимус, апендикс
9. Зв'язок між клітинами та органами імунної системи здійснюється
за допомогою особливих сигнальних білків:
а) цитокінів
б) білків плазми
в) імуноглобулінів
г) кресцентину
10. Закономірності екологічних явищ на рівні популяцій та видів
це:
а) синекологічні закони
б) аутекологічні закони
в) демекологічні закони
г) екосистемологічні закони
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11. Науковці встановили, що 70-80 % усієї маси крейди, якою
пишуть вчителі й учні на дошці, припадає на вапнякові утвори
одноклітинних джгутикових водоростей. Ці організми становлять
переважну частину (до 98 %) нанопланктону, концентрують
Кальцій, а їх вапнякові скелети часто використовують для
визначення віку гірських порід. Назвіть ці водорості:
а) коколітофорид
б) спірогіра
в) трицератіум
г) лентакрінус
12. До зникаючих видів належить:
а) махаон
б) зубр в) їжак вухатий г) лелека чорний
13. Вчений, що закріпив за Україною статус «житниці Європи»,
селекціонував 40 сортів зернових колосових культур, які й досі є
донорами для сортів пшениць вітчизняної і зарубіжної селекції:
а) В.Симоненко
б) М.Ремесло
в) П.Гаркавий
г) І.Алексєєва
14. До якого з географічних центрів походження культурних
рослин належить морква:
а) Південно-Західноазійський
б) Середземноморський
в) Абіссінський
г) Центральноамериканський
15. Якщо адаптаційний потенціал за частотою пульсу = 8,4 , то він:
а) оптимальний
б) напружений
в) незадовільний
г) критичний
Відповіді: 1.б 2.в 3.а 4.в 5.б 6.а 7.б 8.в 9.а 10.в 11.а 12.в 13.б 14.б 15.в

Захарчук Анастасія Сергіївна
10 клас, Коростишівський НВК «Спеціалізована школа І ступенягімназія» імені Олега Ольжича Житомирської області
1) Виберіть з переліку організми, які здатні до фотосинтезу:
а) тварини, гриби;
б) рослини, ціанобактерії;
в) бактерії, рослини.
г) ціанобактерії, гриби.
2) Клітини яких організмів не мають ядра?
а) бактерії, археї;
б) рослини, археї;
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в) тварини, рослини; г) бактерії, гриби.
3) Який компонент у клітини рослин відрізняє від усіх інших
клітин організмів?
а) вакуоля;
б) ядро;
в) хлорофіл; г) лізосоми.
4) Які видозміни кореня притаманні таким рослинам, як цибуля, тюльпан?
а) корені-присоски;
б) корені-причіпки;
в) повітряні;
г) втягувальні.
5) Репродуктивними органами квіткових рослин є:
а) спорангії;
б) квітка, плід і насінина;
в) корінь і пагін;
г) корінь.
6) На які групи поділяють меристему?
а) верхівкова, середня, нижня;
б) ксилема, флоема;
в) живі клітини, мертві клітини; г) верхівкова, вставна, бічна.
7) В якому середовищі існування перебувають тварини класу
Круглороті?
а) наземно-повітряне;
б) підземне;
в) водне;
г) живий організм.
8) Які тварини занесені до Червоної книги України?
а) свиня дика, вовк;
б) зубр, кіт лісовий;
в) мідянка звичайна, мінога угорська;
г)шакал золотистий, єнот усурійський.
9) Яка з тварин містить лише одне коло кровообігу?
а) карась; б) акула;
в) ворона;
г) корова.
10) Яке значення мають гриби для рослин?
а) захищають рослин від несприятливих умов;
б) не мають значення для рослин;
в) розкладають органічні сполуки до неорганічних, які надалі
можуть засвоюватися рослинами;
г) гриби - це рослини.
11) До отруйних грибів належать:
а) гнойовик білий, білий гриб; б) лисичка справжня, ковпак;
в) сатанинський гриб, гриб-зонтик;
г) хибна лисичка, гімнопілус прекрасний;
12) Спороутворення у грибів не відбувається:
а) влітку; б) в ґрунті; в) без повітря
г) взимку.
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13) Який з гормонів людини бере участь у роботі статевих залоз,
чергуванні сну та бадьорості дня?:
а) мелатонін;
б) гемоглобін;
в) адреналін; г) інсулін,
14) Що таке антигени?
а) високомолекулярні біополімери, мономерами яких є
нуклеотиди;
б) речовини, які мають ознаки генетично чужорідної інформації
і які, потрапляючи в організм, викликають імунологічну
реакцію;
в) біологічно активні речовии різної хімічної природи,
необхідні у невеликій кількості для нормалізації обміну речовин
в організмі;
г) неклітинні форми життя.
15) Прикладами безумовних рефлексів є:
а) мигання, ковтання, чхання; б) ходьба, читання, стояння;
в) розпізнавання їжі за запахом, мовлення;
г) в'язання, харчування.
Зеленюк Олександр Віталійович
гурток «Юний біолог», 9 клас, С/Ш №113 м. Києва
• Сучасна наука, що вивчає будову і процеси життєдіяльності
клітин називається
А морфологія Б гістологія В мікробіологія Г цитологія
• Вперше застосував мікроскоп для дослідження зрізу корку бузини
А М. Шлейден Б Р. Гук В Т. Шванн Г А. В. Левенгук
• До ядерних організмів належать
А коронавірус
Б кишкова паличка
В амеба-протей
Г пирій повзучий
• Головною ознакою всіх прокаріотичних організмів є відсутність в
клітині
А цитоплазми Б рибосом В ядра Г клітинної мембрани
• Хлоропласти НЕ властиві клітинам
А грибів
Б тварин
В рослин
Г вірусів
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• Двомембранна органела
А вакуоля Б мітохондрія В лізосома Г комплекс Гольджі
• У цитоплазмі одноклітинного організму є два ядра: велике і мале.
Велике ядро відповідає за синтез білків, а мале передає спадкову
інформацію під час статевого процесу(кон’югації). Цією цікавою
істотою є
А ламінарія
Б евглена зелена
В інфузорія-туфелька
Г хлорела
• Сучасна наука, що вивчає будову і процеси життєдіяльності
тканин називається
А морфологія Б гістологія В мікробіологія Г цитологія
• Вперше побачив різні живі клітини при збільшенні мікроскопа в
300 разів
А М. Шлейден Б Р. Гук В Т. Шванн Г А. В. Левенгук
• До без’ядерних організмів належать
А коронавірус Б кишкова паличка В амеба-протей Гпирій
• Головною ознакою всіх еукаріотичних організмів є наявність в
клітині
А цитоплазми Б рибосом В ядра Г клітинної мембрани
• Глікокалікс НЕ властивий клітинам
А грибів Б тварин
В рослин
Г вірусів
• Одномембранна органела
А вакуоля Б мітохондрія В лізосома Г комплекс Гольджі
• Увідповідніть структуру клітини (1-4) з функцією, яку вона
виконує (А-Д)
1 комплекс Гольджі
А орієнтація поділу клітини
2 хромопласти
Б контролююча
3 мітохондрія
В виведення речовин
4 клітинний центр
Г містить пігменти
Д енергетична
• Увідповідніть клітинні стінки організмів (1-4) з полісахаридами,
що їм належать (А-Д)
1 бактерії
А целюлоза
2 гриби
Б крохмаль
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Іванишен Максим Костянтинович
гурток юних натуралістів, 9 клас, Барський ліцей № 2 Барської
міської ради Вінницької області
1. Що таке біологія?
*а) наука, що вивчає життя, живу природу тощо.
б) наука, що вивчає тварин і їх взаємодію з довкіллям
в) наука, що вивчає клітину
2. Скільки хромосом у людини?
а) 23 б) 47 *в) 46 г) 44
3. Під час якої фази мітозу починається утворення веретена
поділу?
а) телофази б) анафази в) метафази *г) профази
4. Для збудників синдрому набутого імунодефіциту та грипу
спільним є те, що їхня спадкова інформація міститься в
а) молекулах ДНК *б) молекулах РНК в) нуклеотиді
5. Пристосуванням земноводних до життя на суходолі є
*а) повіки
б) нирки
в) бічна лінія
г) перетинки між пальцями
6. Яка з цих речовин НЕ утворюється внаслідок бродіння?
а) молочна кислота
б) оцтова кислота
*в) хлоридна кислота
г) лимонна кислота
7. Яка адаптивна ознака характерна для плазунів як тварин
суходолу?
а) великі складні очі
б) пірчасті зябра
в) чотирикамерне серце
*г) рогові лусочки на шкірі
8. Основу росту будь-якого багатоклітинного організму
становить процес
а) мейозу
*б) мітозу
в) множинного поділу
9. Одна з головних характеристик нервової регуляції
фізіологічних процесів у організмі полягає в тому, що
реакція виникає
*а) миттєво і діє короткочасно б) повільно і діє тривалий час
в) повільно і діє короткочасно г) миттєво і діє тривалий час
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10. Установіть послідовність процесів під час мітозу,
починаючи від профази.
а) формується веретено поділу
б) розпочинається спіралізація хромосом
в) хромосоми деспіралізуються
г) хроматиди розходяться до полюсів клітин
(1 - б, 2 - а, 3 - г, 4 - в)
11. Який процес є порушенням первинної структури білка?
а) ренатурація
б) денатурація
в) трансляція
*г) деструкція
12. Спільною морфологічною ознакою всіх водоростей є
наявність
а) кутикули б) тканин і органів *в) хлоропластів
13. На які органічні речовини діють ферменти слини?
а) білки
*б) вуглеводи
в) нуклеїнові кислоти
г) вітаміни
14. Глікокалікс є в клітинах
*а) тварин б) грибів
в) рослин
г) бактерій
15. Як називається процес синтезу нових молекул ДНК?
а) ренатурація
*б) реплікація
в) денатурація
г) конформація
Іванісова Аліна Віталіївна
КЗ «Нікопольський еколого-натуралістичний центр», гурток «Юні
зоологи», 11 клас, КЗ «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів №5»
1. Визначте зайве:
А. Орнітологія Б. Дендрологія В. Мікологія Г. Філологія
2. До генеративних органів рослин не належить:
А. Квітка
Б Антерідій В. Оотип
Г. Гонади
3. Визначте зайве:
А. Рак-самітник – актінія
Б. Конволюта - зоохлорелла
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В. Собака – ехінококк
Г. Вівця - інфузорія
4. Карликовий ціп´як Hymenolepsis nana відноситься до:
А. Круглі черви
Б. Кільчасті черви
В. Плоскі черви
Г. Немертини
5. Товщина дерев зранку більша аніж ввечорі бо:
А. Інтенсивність транспірації вища
Б. Почалась світлова фаза фотосинтеза
В. Почалась тіньова фаза фотосинтеза
Г. Здійснюється активний газообмін
6. До одноклітинних організмів належать:
А. ХлорококкБ. Вольвокс В. Трипаносома
Г. Дріжжі
7. Які наведені твердження неправдиві:
А. Прокаріоти не здійснюють мейоз
Б. Прокаріоти не мають мембранних органел
В. Прокаріоти та еукаріоти мають ідентичні рибосоми
Г. Деякі прокаріоти мають мале ядерце
8. Рослинні тканини:
А. Механічна Б. Сполучна В. Покривна Г. Епітеліальна
9. До анатомічних структур відносяться:
А. Епістрофей
Б. Атлант
В. Геракл
Г. Бахус
10. Органоїди тваринної клітини:
А. Мітохондрії
Б. Вакуоля В. Пластиди Г. Лізосома
11. В чому різниця між овогенезом та сперматогенезом
А. Овогенез продукує 1 яйцеклітину, сперматогенез – 4
сперматозоїди
Б. Тільки сперматогенез включає кросинговер
В. Один відбувається шляхом мейозу, другий - мітозу
Г. Овогенез дає диплоїдну клітину, сперматогенез - гаплоідну
12. Синдром Ретта – домінантне захворювання по Ххромосомі. Якщо у потомства 50% шанс наслідування, то
вірне твердження:
А. Мати не є носієм захворювання
Б. Батько є носієм захворювання
В. Мати гетерозиготна по захворюванню
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Г. Батько гетерозиготний по захворюванню
13. Черепашка
пластинчастозябрових
молюсків
представлена:
А. Роговим
Б. Фарфоромим
В. Перламутровим
Г. Кальциєвим
Д. Усіма з наведених
14. Після довгострокової хвороби пацієнт провів місяць у
ліжку. Пересування по палаті призводило до задихання та
підвищення частоти сердцебиття. Назвіть пряму причину
такого явища :
А. Атрофія скелетної мускулатури
Б. Різке падіння кількості мітохондрій у м´язовій тканині
В. Суттєве ослаблення серцевого м´яза
Г. Ослаблення дихальних м´язів
15. Знайдіть невідповідний ланцюг:
А.Муха це-це – трипаносома - людина
Б. малярійний комар – плазмодій - людина
В. Собака – аскарида - людина
Г. Собака – ехінококк – людина
Захарійченко Вікторія Валеріївна
гурток «Юні екологи», 11 клас, Броварська ЗОШ № 6
1.Об 'єктами охорони Червоної книги України є:
a. Природні рослинні популяції
b. Природні рослинні угруповання
c. Біотопи
d. Рослини
2.Під оцінкою видового різноманіття розуміють:
a. α-різноманіття
b. β-різноманіття
c. γ-різноманіття
3.Яку небезпеку для людини становить борщівник сосновський?
a. Є сильним алергеном
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b. Має неприємний запах
c. Викликає опіки
4.Які із об’єктів ПЗФ є штучно створеними:
a. Ботанічні сади
b. Регіональні ландшафтні парки
c. Заповідні урочища
5.Яку небезпеку становлять інвазивні види для природних систем?
a. До втрати біорізноманіття та витіснення аборигенних видів
b. До високого приросту біомаси природного біорізноманіття
c. До збільшення видового біорізноманіття
6.Явище цвітіння води пов’язано з :
a. З масовим розвитком синьо-зелених водоростей
b. З періодом вегетації латаття білого
c. З періодом нересту риби
7.Геномодефіковані організми утворені методом:
a. Мікробіосинтезу
b. Генної інженерії
c. Екоінженерії
d. Селекції
8.Основними критеріями ведення органічного землеробства є:
a. Відмова від застосування пестицидів, антибіотиків,
отрутохімікатів та мінеральних добрив
b. Відмова від застосування ГМО
c. Відмова від застосування важкої техніки
9.Згідно «Стратегії біорізноманіття ЄС до 2030 року» на скільки
має збільшитись % заповідних територій Європейської екомережі:
a. Мінімум 30%
b. Максимум 15%
c. 10-20%
10.Чи вірне твердження "великі масштаби та вирощування
соняшника є одним із факторів опустелювання" в Україні, особливо
для пд-пд.-сх. регіонів:
a. Так
b. Ні
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11.Вибір деревних порід для проведення лісовідтворення повинен
враховувати:
a. максимальне наближення до дикої природної екосистеми
b. максимальний приріст саджанців
c. високий рівень адаптації деревних порід
12.При підвищенні температури повітря розклад органіки:
a. Сповільнюється
b. Прискорюється
13.Прикладом
яких
адаптацій
є
великі
вуха
слонів,кроликів,пустельних лисиць для здійснення терморегуляції:
a. Структурних
b. Етологічних
c. Фізіологічних
d. Молекулярних
14.Схожість морського коника з водоростями є прикладом :
a. Мімікрії
b. Застережного забарвлення
c. Маскування
15.Який із видів є екологічно непластичним :
a. Ведмідь бурий
b. Форель струмкова
c. Вовк звичайний
d. Горобець польовий
Іванова Анастасія Олександрівна
11 клас, Загальноосвітня школа № 65
1. Осмос – це …
А. Переміщення води проти градієнту концентрації;
Б. Переміщення води проти градієнту концентрації через
напівпроникну мембрану;
В. Переміщення води за градієнтом концентрації через
напівпроникну мембрану;
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Г. Переміщення води за градієнтом концентрації.
2. Яка речовина відповідає за кріопротекцію у риб:
А. Гліцерин; Б. Сахароза; В. Білок;
Г. Риб’ячий жир.
3. Вид взаємовідносин між зооксантелами та кораловими поліпами:
А. Нахлібництво;
Б. Мутуалізм;
В. Квартиранство;
Г. Паразитизм.
4. Клоаки немає у:
А. Лягушки; Б. Вороб’я; В. Карася;
Г. Акули.
5. Структура, обмежена мембраною, яка містить гідролітичні
ферменти та допомагає проникненню в ооцит при заплідненні:
А. Акросома; Б. Лізосома; В. Мітохондрія;
Г. Ядро.
6. Які організми відносяться до перифітонних:
А. Улотрикс та балянуси;
Б. Акули та кальмари;
В. Інфузорії та дафнії;
Г. Краби та ланцетники.
7. Суцвіття яблуні:
А. Парасолька;
Б. Головка; В. Кошик;
Г. Щиток.
8. Оберіть відповіді, які стосуються ціанобактерій:
1) вступають у симбіоз із сумчастими грибами у
лишайниках;
2) мають газові вакуолі для пресування без витрат енергії;
3) фотосинтез із виділенням О2;
4) фотосинтез без виділення О2;
5) живуть у ґрунті боліт, водойомах, рубці шлунка жуйних тварин.
А. 2, 3, 5;
Б. 1, 2, 3;
В. 1, 2 , 5;
Г. 2, 4, 5.
9. З мезодерми формуються:
1) епідерміс; 2) кровоносна система;
3) хорда;
4) органи чуття ;
5) мускулатура;
6) легені.
А. 1, 2;
Б. 3, 6;
В. 2, 5;
Г. 4, 5.
10.Оберіть адаптації птахів до польоту:
1) мають порожні кістки; 2) не мають січового міхура;
3) мають кіль;
4) швидкий обмін речовин.
А. 1, 2;
Б. 2, 3;
В. 3, 4;
Г. Усі перелічені.
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11. Зробіть відповідність між таксонами та назвами:
Таксон
Назва
1. Клас
А. Членистоногі
2. Тип
Б. Комахи
3. Вид
В. Двокрилі
4. Ряд
Г. Малярійний комар
12. Зробіть відповідність між назвою рослини та групою, до якої
вона відноситься:
Назва рослини
Група
1. Кладофора
А. Гриби
2. Фітофтора
Б. Мохи
3. Ягель
В. Водорості
4. Сфагнум
Г. Лишайники
13. Зробіть відповідність між живими істотами та її
пристосуванням до несприятливих температурних умов:
Жива істота
Пристосування
1. Клостридіум
А. Сплячка
2. Жаба
Б. Заціпеніння
3. Їжак
В. Анабіоз
4. Черв’як
Г. Спороутворення
14. Зробіть відповідність між подіями, що відбувалися в процесі
розвитку життя на Землі та ерами, в які вони проходили:
Подія
Ера
1. Розквіт еукаріотів, виникнення багатоклітинних організмів.
2. Перші гетеротрофні організми, панування синьо-зелених
водоростей.
3. Поява вищих рослин, членистоногих, кісткових риб і
земноводних.
4. Ера плазунів. Бурхливий розвиток голонасінних рослин.
Поява теплокровних тварин. Поява птахів.
А. Мезозойська.
Б. Архейська.
В. Протерозойська. Г. Палеозойська.
15. У якій послідовності пересувається по кореню рослини вода,
яка потрапляє з ґрунту:
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1. Пропускні клітини ендодерми;
2. Кора кореня;
3. Судини кореня;
4. Кореневі волоски.
А. 4, 2, 1, 3. Б. 4, 1, 2 , 3. В. 4, 3, 1, 2.

Г. 3, 1, 2, 4.

Іванова Вікторія Анатоліївна
10 клас, Маріупольська спеціалізована школа № 66
Вибрати із пропонованих відповідей одну правильну
1. Назвати вуглевод представників родини Айстрових:
А. трегалоза; Б. інулін; В. мальтоза; Г. ламінарін
2. За нормальної роботи нирок у вторинній сечі не має бути:
А. сечовини; Б. аміаку; В. сечової кислоти; Г. білка і глюкози
3. Хто з учених вдруге відкрив закони Г.Менделя:
А. Бетсон, Вейсман, Іоганзен; Б. Чермак, Вейсман, де Фріз;
В. де Фріз, Чермак, Коренс; Г. Іоганзен, Коренс, Бетсон
4. Укажіть, як називається комплекс процесів, які відбуваються при
взаємодії паразитичних тварин з організмом хазяїна:
А. інфекція; Б. інтерцепція; В. інвазія; Г. іннервація
Вибрати з пропонованих відповідей кілька правильних
5. До багатоклітинних зелених водоростей відносяться:
А. фукус; Б. ульва; В. елодея; Г. порфіра; Д. кладофора
6. Укажіть тварин, які старий покрив при лінянні скидають
суцільною «панчохою»:
А. ефа; Б. деревна жаба; В. кільчаста черв’яга
Г. королівська кобра; Д. ящірка прудка
7. Визначте, які групи крові характеризуються відсутністю
аглютиногену А:
А. І; Б. ІІ; В. ІІІ; Г. ІV
8. Назвіть фактори, які належать до фізичних мутагенів:
А. вірусні захворювання; Б. йонизуюче випромінювання;
В. зміна освітленості;
Г. дія алколоїду колхіцину;
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Д. зміна температури
9. Установіть відповідність між критеріями виду (1- 4) та їхніми
описами (А - Д)
1. генетичний
А. подібність ознак зовнішньої будови
2. екологічний
Б. одинаковий каріотип
3. морфологічний
В. життя особин в подібних умовах
4. фізіологічний
Г. подібність біохімічного складу
Д. подібність процесів в організмі
1 - Б; 2 - В; 3 - А; 4 - Д
10. Установіть відповідність між організмами (1 - 4) та їхніми
характеристиками (А - Д)
А. автотрофи; Б. паразити; В. фітофаги;
Г. хижаки; Д. сапротрофи

1.
2.
3.
4.
1 - Г; 2 - А; 3 - Б; 4 - В
11. Знайдіть відповідність між типами нейронів, показаними на
рисунку та їх назвами:

1. біполярний; 3. мультіполярний;
2. уніполярний; 4. псевдоуніполярний
1 - б (біполярний);
2 - а (уніполярний)
3 - г (мультіполярний); 4 - в (псевдоуніполярний)
12. Оберіть вірну послідовність стадій розвитку організму після
запліднення яйцеклітини та дайте їм назву

А.
Б.
В.
Г.
Д.
Б (зигота) - А (морула) - В (бластула) - Д (гаструла) - Г (нейрула)
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13. На рисунку зображено орган людини.
характеристику за наведеними ознаками.

Дайте

йому

Фізіологічна система Назва органу
Функція органу
1. Нервова
1. Серце
1.Синтез Т-лімфоцитів
2. Кровоносна
2. Тимус
2.Транспорт крові
3. Ендокринна 3. Щитоподібна залоза 3. Синтез тироксина 3, 2, 1
14. Розв’язати задачу та визначити правильну відповідь.
Розвязати зУкажіть, у якому випадку діти не можуть успадкувати
групу крові жлдного з батьків:
А. якщо у батьків І та ІІ група крові;
Б. якщо у батьків ІІ та ІV група крові;
В. якщо у батьків ІІІ та ІV група крові;
Г. якщо у батьків І та ІV група крові;
Д. якщо у батьків ІІ та ІІІ група крові
15. Розв’язати задачу та визначити правильну відповідь
У вівса імуність до іржі домінує над уражуваністю цією
хворобою. Визначте, який відсоток імунних рослин отримаємо від
схрещування гетерозиготних форм:
А. 100%; Б. 75%; В. 50%; Г. 25%
Ігнатюк Тетяна Михайлівна
гурток «Юні біологи», 10 клас, Слободороманівський ліцей
Тестові завдання
1. У ротовій порожнині риб оселяється представник ракоподібних –
язикова мокриця (цимотоа). Який вплив здійснює ендопаразит на
організм хазяїна?
а) використовує ротову порожнину як місце свого оселення,
не завдаючи шкоди хазяїну;
б) використовує організм хазяїна як своєрідний
транспортний засіб, але не живиться за його рахунок;
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в) живиться кров’ю і через недостатнє кровопостачання
спричиняє атрофію язика риби;
г) цимотоа пригнічує життєдіяльність риби, яка в свою чергу
посилає зворотній негативний вплив.
2. За природою збудників розрізняють вірусні, пріонні,
бактеріальні та грибкові захворювання. Із наведених прикладів
хвороб оберіть вірусні?
а) фатальне сімейне безсоння, губчаста енцефалопатія;
б) кір, грип; в) холера, чума; г) аспергильоз, епідермофітія.
3. Зграя мігруючої сарани, або вужі, що зібралися до купи на
зимівлю є прикладами?
а) метапопуляцій; б) біомів;
в) агрегацій; г) демів.
4. Як називають організм, що споживає готові органічні речовини,
які створюються продуцентами, але не доводить розпад органічних
речовин до простих мінеральних складових?
а) консумент; б) редуцент; в) автотроф; г) гетеротроф.
5. Хто із цих постатей визначав ноосферу як біосферу, що
контролюється розумом людини?
а) Чарльз Дарвін; б) Олександр Расніцин;
в) Едуард Зюсс;
г) Володимир Вернадський.
6. Відомо, що із надр світового океану видобувають корисну
копалину – нафту. З’ясуйте, які організми гинуть в першу чергу
при забрудненні водного простору цією речовиною?
а) інкубатор моря – нейстон;
б) перифітон;
в) планктон;
г) бентос.
7. Оберіть категорію людей, які мають в своєму тілі найбільшу
кількість спеціалізованої бурої жирової тканини?
а) літні особи;
б) новонароджені;
в) підлітки; г) особи із надмірною вагою тіла.
8. Наука, що вивчає процеси старіння людського тіла та його
можливого омолодження або оптимізованого довголіття – це?
а) генетика; б) геронтологія;
в) гірудотерапія;
г)
геохімія.
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9. *Щоб зробити крок, людина задіює 200 м’язів і понад 200 при морганні;
під час розмови в її організмі одночасно діють 72 незалежних м’яза; в
ротовій порожнині міститься найдужчий у людському тілі м’яз – язик.
Із поданих нижче варіантів емоційного стану людини, знайдіть тей,
при якому буде напружено більша кількість м’язів?
а) людина посміхається;
б) людина хмуриться.
10. Особа роздивляється одноклітинний організм під мікроскопом,
використовуючи окуляр з позначкою х 25 та об’єктив з позначкою
х 4. Вона бачить зображення, збільшене у скільки разів?
а) 25; б) 4; в) 100;
г) 50.
11. Запрограмована генетична загибель клітин – це?
а) некроз;
б) апоптоз; в) фагоцитоз;
г) гомеостаз.
12. Яку назву мають організми, що мешкають у грунті?
а) гідрофіли; б) галофіти в) гігрофіти г) едафобіонти;
13. В яку пору року дитячий організм росте швидше?
а) літо;
б) осінь;
в) весна;
г) зима.
14. Діаметр зіниці ока змінюється не лише під час регуляції світла,
що потрапляє до світлочутливих клітин сітківки, але й в результаті
емоційних реакцій. За якого із вказаних емоційних станів її діаметр
буде звужуватись?
а) страх;
б) гнів.
15. Віруси, що містять РНК – це?
а) вірус герпесу;
б) аденовірус;
в) папілома вірус;
г) вірус тютюнової мозаїки.
Ізмалкова Софія Вікторівна
9 клас, Олександрівська ЗОШ 1-3 ступенів імені Т.Г. Шевченка
Закономірності успадкування ознак
1. Який вчений дав генетиці її назву?
А) Т.Шван Б) У. Бетсон В)Г. Мендель Г) Г. де Фріз
2. Які з цих генів алельні?
А) Світле волосся й м’яке волосся
Б) Зелені очі й сірі очі
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В) карі очі й вузькі очі
Г) темне волосся й голубі очі
3. Діти не мають ямочок на щоках, хоча їх батьки мають. Яка це
ознака наявності ямочок на щоках?
А) домінантна
Б) зчеплена зі статтю
В) рецесивна
Г) зчеплена
4. Яка хромосома є вирішальною при визначенні жіночої статті у птахів?
А) Y-хромосома яйцеклітини
Б) Y-хромосома сперматозоїда
В) X-хромосома яйцеклітини
Г) X-хромосома сперматозоїда
5. В результаті чого виникають поліплоїдні організми?
А) комбінативної мінливості
Б) генних мутацій
В) геномних мутацій
Г) модифікаційної мінливості
Кабак Дарія Юріївна
10 клас, Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №10
ім. В.Г.Короленка
Виберіть одну неправильну відповідь:
1. Для чого використовують гіпноз?
а. щоб достукатися до людської підсвідомості;
б. усунути з підсвідомості негативні установки та допомогти
знайти позитивний настрій;
в. змусити людину робити все, що завгодно;
г. для ворожіння та лікування.
2. Який відсоток людей здатний впасти в глибокий транс?
а. 50%;
б. 25%;
в. 2%;
г. 80%.
3. Чи пам’ятає людина, що з нею відбувалося під гіпнозом?
а. стані завжди індивідуальний;
б. нічого не пам’ятає;
в. пам’ятає але частково;
г. тільки приємні спогади.
4. Курка одна із небагатьох тварин, яка здатна піддаватись гіпнозу,
достатньо тільки:
а. привернути увагу смачною їжею і зненацька закричати;
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б. досить миттєво перевернути тварину на спину;
в. зв’язати лапи, потім швидко перекинути на стіл і провести,
починаючи від кінчика дзьоба курки і далі по осі довжини її
тіла, крейдяну риску.
5. Австралійці не втрачають час і успішно проводять курси гіпнозу
для співробітників банків і ювелірних магазинів. Для чого?:
а. співробітники не розгубилися під час нападу і могли
загіпнотизувати грабіжника;
б. співробітники не розгубилися під час нападу і натиснули
кнопку виклику поліції.
6. У наші дні поширений один з видів гіпнозу - вуличний гіпноз. У
народі його називають:
а. циганський; б. форсований;
в. директивний.
7. Було доведено, що гіпнотерапія допомагає полегшити біль під
час:
а. видалення папіломи; б. пологи;
в. шугарінг.
8. Еріксонівський гіпноз – процес, при якому людини занурюють в
легкий транс. При цьому вона активна, спілкується, як ні в чому не
бувало. Правда є, одне єдине «АЛЕ»:
а. думки та дії не підпорядковані гіпнологу;
б. думки та дії підпорядковані гіпнологу;
в. людина контролює думки, але не дії.
9. Існує багато способів ввести людину в гіпнотичний стан. Одна з
найпопулярніших технік в цьому напрямку пов’язана зі:
а. сходами бо під час сеансу гіпнотизер пропонує пацієнту
зробити у своїй уяві спуск вниз по сходах;
б. використанням маятнику;
в. приємними спогадами.
10. Які знаки Зодіаку легко піддаються гіпнозу:
а. водолей;
б. овен;
в. козерог.
11. Гіпноз допомагає згадати те, що людина давно, свідомо чи
несвідомо, витіснив зі своєї пам’яті. До того ж він є таким собі
ключем до розблокування:
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а. людського мозку; б. людських страхів;
в. людської пам’яті.
12. Гіпноз можна використовувати для подолання:
а. нервових захворювань;
б. ендокринної системи;
в. цукровий діабет.
13. Які персони легше піддаються гіпнотизуванню:
а. творчі та релігійні;
б. спортсмени та футболісти;
14. Заклинателі змій з найдавніших часів користуються певними
прийомами, за допомогою яких вони «присипляють» отруйних
змій. Цей спосіб використовують в Індії та Марокко. Вивести змію
зі стану акінезу можна моментально, варто тільки подути на неї:
а. коли змія знаходиться в збудженому стані, схопити ззаду за
голову і злегка натиснути пальцем в ділянці потилиці, змія
відразу ж впадає в стан нерухомості;
б. факір грає особливу композицію на флейті.
Кадубовський Михайло Сергійович
9-А клас, опорний заклад Олександрівський ЗЗСО І -ІІІ ступенів
Олександрівського району Донецької області
Тестові завдання з біології, 9 клас
1. Метод біологічних досліджень, започаткований
видатним
давньогрецьким вченим Арістотелем для описів нових видів,
організмів, процесів чи явищ:
а) експерементальний метод; б) порівняльно-описовий метод;
в) метод моделювання.
2. Наука, що виникла в результаті взаємодії біології з іншою
наукою:
а) хімія; б) біофізіка; в) географія.
3. Ліпідами називають:
а) гідрофобні органічні сполуки, які розчиняються в неполярних
розчинниках (ацетоні, ефірі, хлороформі);
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б) складні речовини утворені триатомним спиртом, гліцеролом і
трьома залишками жирних кислот;
в) біологічно активні речовини тваринного, рідше рослинного
походження.
4. Цей тип РНК має найменші розміри серед усіх молекул РНК і
складається з 70-90 нуклеотидів:
а)транспортна (тРНК); б)матрична (мРНК); в) рибосомна (рРНК).
5. Важливу властивість молекул ДНК – здатність до самоподвоєння
називають:
а) деструкцією; б) денатурацією; в) ренатурацією.
6. Сонячне світло – основне джерело енергії для :
а) рослин; б) тварин; в) живих організмів.
7. Цитоплазма – це :
а) внутрішній вміст клітини, за винятком ядра;
б) своєрідний скелет клітини; в) постійна клітинна структура.
8. Органели клітини, які мають вигляд порожнин, оточених
мембраною і аповнених рідиною:
а) лізосоми; б) вакуолі; в) пероксисоми.
9. Обов’язкова складова будь-якої еукаріотичної клітини – це:
а) хромосома; б) пора; в) ядро.
10. Скільки X-хромосом у хромосомному наборі жінки:
а) дві; б) одна; в) три.
11. Як називаються процеси дихання , які відбуваються одночасно з
фотосинтезом:
а) клітинне дихання; б) легенева вентиляція; в) фотодихання.
12.Дослідник, який відкрив явище фотосинтезу:
а) Джозеф Прістлі; б) Ханс Кребс; в) Роберт Гук.
13.Одиницею спадковості всіх організмів є:
а) хромосома; б) ген; в) локус.
14. Яку будову мають гени еукаріотів:
а) комплементарну; б) плазматичну; и) мозаїчну.
15. Єдина для всіх живих організмів система кодування спадкової
інформації – це:
а) репарація; б) триплет; в) генетичний код.
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Відповіді до тестових завдань:1-б; 2- б; 3-а; 4- а; 5-в; 6- в; 7-а; 8-б; 9-в; 10-а;
11-в; 12-а; 13-б; 14-в; 15- в.

Калітка Віталіна Віталіївна
9 клас, Коростишівска ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3
Тест
1. Укажіть,які з бактерій отримують енергію за рахунок окиснення
сполук двовалентного Феруму до тривалентного:
А) безбарвні аеробні хемотрофні бактерії Б) залізобактерії
В) нітрифікуючі бактерії
Г) метаноутворюючі бактерії
2. Укажіть,невірну функцію білків:
А) будівельна функція
Б) сигнальна функція
В) скорочувальна функція
Г) підтримують
внутрішньоклітинний тиск
3. Укажіть фото де знаходиться відомий біохімік Данилевський
Олександр Якович:

А)
Б)
В)
Г)
4. Укажіть, процес де за участі ферменту розшиваються водневі
зв’язки, і на кожному ланцюзі материнської молекули за
принципом комплементарності добудовується дочірній:
А) процес реплікації
Б) процес дисиміляції
В) процес асиміляції
В) процес фагоцитозу
5. Укажіть,органелу,яка має вигляд сферичних тілець:
А) ядро
Б) рибосома В) білок
В) мітохондрія
6. Укажіть,кількість рівнів організації живої матерії:
А) 6 Б) 4 В) 9 Г) 2
7. Укажіть,кількість рівнів просторової організації білків:
А) 2 Б) 4 В) 3 Г) 6
8. Укажіть, комплементарність аденіну в ДНК:
А) тиміну
Б) гуаніну
В) цитозину Г) урацилу
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9. Укажіть,тварину,яка гине відразу після розмноження:
А) горбуша Б) синиця
В) сом
Г) колорадський жук
10. Наведено зображення форм бактеріальних клітин.На якому з
рисунків зображені:
А) коки
Б) бацили
В) спірили Г) вібріони

1.
2.
3.
4.
11. Укажіть, мономери білка:
а) азотисті основи
б) нуклеотиди
в) амінокислоти
г) гліцерин
12. Укажіть, при нестачі якого вітаміну розвивається рахіт:
а) вітамін D б) вітамін C в) вітамін B г) вітамін A
13. Рецептори язика, що розрізняють смак гіркого, розташовані:
а) на кінчику
б) на кінчику і з країв
в) на корені
г) з країв
14. До першозвірів належать ссавці:
а) кенгуру, сумчастий вовк
б) землерийки, їжаки
в) коала, вомбат
г) качкодзьоб, єхидна
15. Укажіть, де утворюються еритроцити:
а) у лімфатичних вузлах б) у червоному кістковому мозку
в) у жовтому кістковому мозку г) у селезінці
Капущак Жанна Володимирівна
11-Б клас, Ліцей 10 Івано-Франківської міської ради
Завдання групи А містить одну правильну відповідь:
1.Організми, які поширені лише в певній місцевості:
А) релікти
Б) ендеміки
2. Вкажіть джерело Флуору:
А) фрукти Б) кухонна сіль В) бобові Г) питна вода
3. Який елемент забезпечує синтез хлорофілу у рослині:
А) Fe
Б) K
В) P
Д) C
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4. Гаметофіт розвивається на спорофіті у:
А) мохоподібних
Б) голонасінних
В) хвощеподібних
Г) папоротеподібних
5. Кого з тварин називають «живими викопними тваринами»?
А) щитні Б) амоніти В) ланцетники Г) піскожил
6. Розмноження тихоокеанського палоло є прикладом:
А) добових ритмів
Б) місячних ритмів
В) річних ритмів
Г) багаторічних ритмів
7. Життя «на межі» царств це:
А) евглена зелена
Б) інфузорія туфелька
В) амеба протей
Г) хламідомонада
8. Проміжним хазяїном є молюск малий ставковик і життєвому циклі:
А) котячого сисуна
Б) печінкового сисуна
В) бичачого ціп'яка
Г) ехінокока
9. Розділити клітини, органели або органічні макромолекули за їх
густиною можна за допомогою:
А) електрофорезу
Б) центрифугування
В) хроматографії
Г) мічених атомів
10. Вкажіть назву елемента, який розщеплює зв'язки між
залишками глюкози в молекулі глікогену:
А) каталаза Б) амілаза В) ліпаза Г) пептидаза
Завдання групи Б містять дві правильні відповіді :
11. Серед перелічених представників фільтраторами є:
А) гідра прісноводна
Б) аурелія
В) беззубка
Г) ланцетник
12. До фотоавтотрофних організмів належать:
А) азотфіксуючі бактерії Б) бліда спірохета
В) спіруліна
Г) пурпурова сіркобактерія
13. Які органели містять дві мембрани :
А) мітохондрії
Б) комплекс Гольджі
В) пластиди
Г) едоплазматична сітка
Завдання групи В на відповідність:
14. Джерело вітамінів та їх назва:
1) хліб
А) вітамін D
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2) риба
Б) вітамін С
3) шипшина В) вітамін А
4) морква
Г) вітамін В1
15. Прояв симбіозу та характер зв'язків:
1) паразитизм мутуалізм
2) коменсалізм (квартиранство)
3) коменсалізм (нахлібництво)
А) орхідея на дереві
Б) рак-самітник і актинія
В) амеба кишкова в людини
Г) риби-прилипали на тілі акул
Кара Сергій Сергійович
10 клас, Вільненський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»
1. Совокупность элементов живой природы, находящихся во
взаимодействии и образующих единое и чётко
разделённое на части целое:
a) уровень организации живых систем
b) биологическая система
c) принцип организации
d) биологический процесс
2. Общее понятие о биологических системах и процессах. Согласно
определению Ф. Энгельса, жизнь - это:
a) постоянное приобретение организмом новых признаков и
свойств
b) способность передавать свои признаки следующим
поколениям
c) способ существования белковых тел, находящихся в
постоянном химическом самообновлении своих сотавных частей
d) способность реагировать на внешние воздействия
3. Внутривидовые отношения изучают на уровне организации живого:
a) организменном
b) молекулярно-генетическом
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c) популяционно-видовом d) биогеоценотическом
4. Способность организмов передавать свои признаки и
особенности развития следующим поколениям - это:
a) наследственность
b) развитие
c) размножение
d) изменчивость
5. Ген - это участок молекулы:
a) липида
b) белка
c) ДНК
d) РНК
6. Выделяющаяся в процессе подготовительного этапа энергия:
a) запасается в виде АТФ b) рассеивается в виде тепла
c) идет на образование НАДФ
d) превращается в 2 молекулы АДФ
7. Клеточные органоиды, содержащие собственную ДНК:
a) рибосомы и лизосомы b) митохондрии и пластиды
c) клеточный центр и аппарат Гольджи
d) шероховатая и гладкая ЭПС
8. Функцией лизосом является:
a) синтез АТФ
b) внутриклеточное пищеварение
c) репликация ДНК
d) осуществление световой фазы фотосинтеза
9. Основным свойством плазматической мембраны является:
a) сократимость
b) непроницаемость
c) абсолютная возбудимость d) избирательная проницаемость
10. Установите соответствие между
веществами и их
функциональными группами
Вещества:
1. пепсин
2. тироксин
3. инсулин
4. адреналин
5. трипсин
6. химозин
Группы:
А. гормоны.
Б. ферменты
11. Мицелий плесневого гриба мукор: 1) поделен перегородками на
отдельные клетки; 2) формирует перегородки при повреждении
какой-либо части; 3) формирует перегородки, чтобы отделить
спорангий; 4) формирует перегородки, чтобы отделить гаметангии;
5) не ветвится
a) 1,2,3
b) 2,3,4
c) 1,3,4
d) 2,3,5
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12. Рисунок
свойства:

иллюстрирует

a) обмен веществ
c) движение;

пример

проявления

жизненного

b) размножение;
d) рост.

Ответы 1. в, 2. с, 3. с, 4. a, 5. c, 6. b, 7. b, 8. b, 9. d, 10. 1-б, 2-а, 3-а, 4-а, 5-б, 6-б,
11. в, 12. d

Каракалюк Ангеліна Анатоліївна
10 клас, комунальний заклад «Макарівський освітній комплекс»
Ширяєвське ОТГ Одеська область
Тест з біології
1. Яка група крові найбільш розповсюджена серед населення:
А) ІІ+,
Б)ІV –
В) І+
2. Який вчений вважається батьком сучасної генетики?
А) Г.МендельБ) Л.Пастер В) Ф.Крік
3. Який орган організму людини здатний до регенерації?
А) печінка
Б) серце
В) нирки
4. Що відбувається в організмі людини після видалення жовчного
міхура?
А) порушується процес перетравлення жирів
В) накопичуються шлаки
5. Яка залоза в організмі людини регулює обмін речовин?
А) підшлункова
Б) щитовидна
В) слина
6. Який вітамін утворюється в організмі людини під впливом
сонячних променів?
А) А
Б) Е
В) Д
7. Яку функцію виконує отрута звичайної жаби?
А) отрутою вона вбиває свою жертву
Б) захист від хижаків
В) отрута є антисептиком
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8. Назвати організм , клітинна оболонка якого містить глікокалікс:
А) гриби
Б) тварини В) рослини
9. Укажіть, яку назву мають статеві хромосоми:
А) не гомологічні Б) ауто соми В) гетерохромосоми
10. Визначити прокаріотичний організм:
А) ціанобактерії
Б)цвілевий гриб-мукор
В) сажки
11. Визначити структуру, що міститься всередині ядра:
А) нитки хроматину Б) мітохондрії
В) пластиди
12. Вказати, як називаються розчинні у воді сполуки:
А) гідрофобні
Б) гідрофільні
В) органічні
13. Вкажіть назву ділянок, які не несуть генетичної інформації,а
відокремлюють гени:
А) пейсмейнери
Б) супінатори
В)спейсери
14. Назвіть органоїди , що здійснюють кисневий етап
енергетичного обміну:
А) мітохондрії
Б) рибосоми
В)лізосоми
15. Укажіть, як називається тимчасове утворення, яке складається з
іРНК і нанизаних на неї рибосом:
А) лізосома Б) полісома В) нуклеосома
Карпенко Софія Валеріївна
гурток «Основи біології» комунального закладу «Станція юних
натуралістів» Рівненської обласної ради, 10 клас, Колоденський
ліцей Корнинської сільської ради Рівненського району
Тести до теми «Молекулярний рівень організації життя»
1. Які з наведених хімічних елементів відносяться до органогенних:
А оксисен (О)
Г) калій (К)
Б) сульфур (S)
Д) карбон (С)
В) нітроген (N)
Е) гідроген (Н)
2. Які з наведених хімічних елементів відносяться до
макроелементів:
А оксисен (О)
Г) калій (К)
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Б) сульфур (S)
Д) карбон (С)
В) нітроген (N)
Е) гідроген (Н)
3.Які з наведених хімічних елементів відносяться до
мікроелементів:
А оксисен (О)
Г) калій (К)
Б) сульфур (S)
Д) карбон (С)
В) нітроген (N)
Е) йод (I)
4.Речовини, розчинні у воді називаються:
А) амфотерні
Б) гідрофільні
В) гідрофобні
Г) гідратовані
5. Речовини, нерозчинні у воді називаються:
А) амфотерні
Б) гідрофільні
В) гідрофобні
Г) гідратовані
6. До органічних сполук належать:
А) білки
Г) вода
Б) ліпіди
Д) вуглеводи
В) мінеральні солі
Е) нуклеїнові кислоти
7. До неорганічних сполук належать:
А) білки
Г) вода
Б) ліпіди
Д) вуглеводи
В) мінеральні солі
Е) нуклеїнові кислоти
8. До моносахаридів, що входять до складу живих організмів,
належать:
А) крохмаль
Г) фруктоза
Б) целюлоза
Д) рибоза
В) глюкоза
Е) сахароза
9.Характерними ознаками ліпідів є:
А) гідрофобність
Б) гідрофільність
В) полімерна будова
Г) великі розміри молекули
10. Каталітичну функцію в живих організмах здійснюють:
А) білки
Б) ліпіди
В) вуглеводи
Г) нуклеїнові кислоти
11.Зберігання і передачу спадкової інформації в живих організмах
здійснюють:
А) білки Б) ліпіди В) вуглеводи Г) нуклеїнові кислоти
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12. Процес порушення природної структури білків (окрім
первинної), який супроводжується розгортанням поліпептидного
ланцюга, називається:
А) денатурація
Б) ренатурація
В) деструкція
Г) гідратація
13. Яка кількість амінокислот входить до складу білків:
А) 4
Б) 10 В) 15 Г) 20
14. Яка азотиста основа міститься лише в молекулі РНК:
А) аденін
Б) гуанін
В) цитозин
Г) урацил
Д) тимін
15.Які з наведених нижче елементів містяться у складі більшості
органічних сполук:
А) оксисен (О)
Г) калій (К)
Б) сульфур (S)
Д) карбон (С)
В) нітроген (N)
Е) гідроген (Н)
16. Який хімічний елемент обумовлює червоний колір крові:
А) оксисен (О)
Г) калій (К)
Б) сульфур (S)
Д) залізо (Fe)
В) нітроген (N)
Е) гідроген (Н)
17. Який хімічний елемент входить до складу гормонів
щитоподібної залози:
А) оксисен (О)
Г) калій (К)
Б) сульфур (S)
Д) залізо (Fe)
В) йод (I)
Е) гідроген (Н)
18. Які хімічні елементи входять до складу кісток і зубів:
А) фосфор (P)
Б) купрум (Cu)
В) калій (K)
Г) кальцій (Ca)
19. До гідрофільних сполук належать:
А) глюкоза
Б) целюлоза
В) жири
Г) стероїди
20. Які полісахариди входять до складу тваринних організмів:
А) крохмаль Б) целюлоза В) глікоген Г) хітин
21.Які структури білка підтримують водневі зв’язки:
А) первинну
Б) вторинну
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Г) третинну
Д) четвертинну
22. До складу біологічних мембран клітин входять:
А) нейтральні жири Б) фосфоліпіди
Г) стероїди
Д) воски
23. Характерними ознаками білків є:
А) полімерна будова
Г) складна структура
Б) амінокислотний склад
Д) пептидні зв’язки
В) нуклеотидний склад
Е) глікозидні зв’язки
24. Нуклеїновим кислотам властиві:
А) полімерна будова
Г) складна структура
Б) амінокислотний склад Е) компліментарність основ
В) нуклеотидний склад
Д) зберігання і передача спадкової
інформації
25.Яка нуклеїнова кислота переносить спадкову інформацію з ядра
до місця синтезу білка:
А) ДНК
Б) і-РНК
В) т-РНК
Г) р-РНК
26. Молекули ДНК в клітині локалізуються:
А) у хромосомах ядра
Б) всередині мітохондрій
В) всередині пластид
Г) у цитоплазмі
Кацель Костянтин Сергїйович
10-Д (35-П), Ліцей «Наукова зміна»
1) Обрати правильне твердження:
А) У хрящових риб зябра прикті зябровою кришкою
Б) До класу Кісткові риби належать: щука, карась, форель
В) Непарні плавці риб - грудні, черевні
Г) Риби - теплокровні тварини
2) Укажіть особливість кровонсної системи риб:
А) незамкнена
Б) замкнена
В) складаеться тільки з артерій Г) має два кола кровообігу
3) Укажіть тип розмноження характерний для членистоногих:
А) статеве
Б) нестатеве
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В) вегетативне
Г) статеве та нестатеве
4) У яких тварин друга пара крилсвидозмінена в ограни рівноваги?
А) їздців
Б) бджіл
В) жуків
Г) комарів
5) Вкажіть кількість пар ніг на головогрудях павука:
А) дві
Б) три
В) чотири Г) п’ять
6) Міксотрофний тип живлення має:
А) амеба протей
Б) радіолярії
В) евглена зелена Г) інфузорія-туфелька
7) Трубчастим шапковим грибом є:
А) печериця
Б) маслюк
В) кладонія
Г) пеніцил
8) Вишня є представником:
А) капустяні Б) лілійні
В) розові
Г) пасльонові
9) Представником виду Папоротеподібні є:
А) модрина Б) сфагнум В) верба
Г) орляк
10) Подвійне запилення у квітів відкрив:
А) С. Навашин
Б) К. Ліней В) Д. Зеров Г) Л. Пастер
11) Паличкові бактерії:
А) спірили Б) вібріони В) стафілакоки
Г) бацили
12) Вірус є збудником:
А) чуми
Б) сонної хвороби В) віспи
13) Яка нервова система регулює функції внутрішніх органів
людини?
А) симпатична
Б) парасимпатична
В) соматична
Г) вегетативна
14) В ротовій порожнині під дією ферментів слюни починають
розщеплюватися:
А) амінкислоти
Б) вуглеводи
В) білки
Г) жири
15) Які структурні компоненти хлоропластів забеспечують світову
фазу фотосинтезу?
А) рибосоми
Б) мнмбрани тилакоїдів
В) зовнішня мембрана хлоропласта
Г) строма пластиди
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Качур Карина Сергіївна
центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської
ради Кіровоградської області, 11-В клас, КЗ «Навчально-виховне
об'єднання № 25» Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,
природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання
«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області
1.В якій ері сформувалися перші бактерії?
А) архейську
Б) кайнозойську
В) протерозойську
Г) палеозойську
2.Найбільший організм на планеті?
А) синій кит Б) тигр
В) слон
Г) гриб
3.Який орган людини не змінює розмірів впродовж життя?
А) серце
Б) ніс
В) око
Г) печінка
4. Який вчений вперше виявив мікроорганізми?
А) А. Левенгук
Б) Р. Гук
В) Р. Броун Г) Л. Пастер
5. Яка найзубатіша тварина?
А) лев
Б) крокодил В) равлик
Г) кит
6. У кого очі обертаються незалежно від тіла
А) павук
Б) хамелеон В) равлик
Г) муха
7. Які птахи сплять під час польоту?
А) дикі гуси Б) лелеки
В) горлиці Г) чаплі
8. Як називають науку ,що вивчає молюсків?
А) малакологія
Б) молюскологія
В) бріологія
Г) іхтіологія
9. Термін, який визначає історичний розвиток організмів?
А) філогенез Б) оогенез В) евобіотика Г) онтогенез
10. Що є рушійною силою еволюції в теорії Чарльза Дарвіна?
А) природний добір
Б) боротьба за існування
В) внутрішнє прагнення до прогресу
Г) виживання найбільш пристосованих організмів у боротьбі
за існування
11. Який організм не може померти своєї смертю?
А) устриця Б) медуза
В) тридакна Г) ящірка
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12. Який гриб спричиняє в людині гангрену?
А) ріжки
Б) сажка
В) фітофтора Г) борошниста роса
13. У якої тварини колір жиру зелений?
А) носоріг Б) верблюд В) квакша
Г) крокодил
14. Характерною ознакою протерозойської ери є
А) панування клімату «вічної весни»»
Б) формування перших бактерій
В) значне поширення кишковопорожнинних
Г) поява перших ссавців
15. При яких захворюваннях використовують порошок з бодяг?
А) ревматизм
Б) пневмонія
В) тиф
Г) поліомієліт
Iванова Руслана Якiвна
учениця 9 класу Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім.
Валерія Доценка Мирноградської міської ради Донецької області
Тест
1. Що таке основи?
А) Сполуки, що містять у молекулах атоми Гідрогену та
кислотні залишки;
Б) Сполуки, до складу яких,як правило,входять атом металу і
гідроксильні групи;
В) Складні сполуки елементів з Оксигеном.
2. У якому агрегатному стані може знаходитися вода?
А) У всіх трьох;
Б) У твердих і рідких;
В) Тільки в рідкому.
3. Що таке анаеробне дихання?
А) Сукупність процесів біологічного окиснення поживних
речовин і отримання енергії за участі кисню;
Б) Процес розкладу органічних речовин у безкисневих
умовах;
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В) Сукупність процесів,які здійснюють біологічне окиснення
поживних речовин і отримання енергії за відсутності кисню.
4. Що таке овогенез?
А) Процес утворення й дозрівання жіночих гамет;
Б) Процес утворення й дозрівання чоловічих гамет;
В) Процес злиття чоловічої та жіночої статевих клітин.
5. Що таке ембріогенез?
А) Післязародковий період,що триває від народження до
загибелі;
Б) Індивідуальний розвиток особини від її зародження до
смерті;
В) Період онтогенезу від зиготи до народження.
6. Який тип живлення у нейрона?
А) Автотрофне;
Б) Міксотрофне;
В) Гетеротрофне.
7. Які клітини здійснюють передачу спадкової інформації
наступного поколінню?
А) Статеві гаплоїдні; Б) Нестатеві гаплоїдні;
В) Статеві
диплоїдні.
8. Що таке мейоз?
А) Поділ еукаріотичної клітини з утворенням двох клітин з
таким самим набором хромосом,як у материнської клітини;
Б) Поділ еукаріотичних клітин, внаслідок якого утворюються
дочірні клітини з удвічі меншим набором хромосом;
В) Період існування клітини від одного поділу до іншого або
до загибелі клітини.
9.Що таке реплікація?
А) Сукупність процесів,що здійснюють перетворення
спадкової інформації іРНК у білок первинної структури;
Б) Сукупність процесів за допомогою яких клітина знаходить
і виправляє пошкодження молекул ДНК;
В) Самоподвоєння ДНК,що забезпечує точне копіювання
спадкової інформації і передачу її з покоління в покоління.
10.Що таке постембріогенез?
А) Період онтогенезу,що триває від народження до загибелі;
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Б) Індивідуальний розвиток особини від її зародження до
смерті;
В) Період онтогенезу від зиготи до народження.
11.Скільки етапів у постембріогенезу рослин
А) 7; Б) 4; В) 5.
12.Скільки етапів у постембріогенезу тварин?
А) 5; Б) 6; В) 7.
13.Що таке ген?
А) Сукупність спадкової інформації у клітинах організму
певного виду,записаної на ДНК;
Б) Ділянка ДНК,що містить інформацію про первинну
структуру молекули білка або РНК і визначає можливість розвитку
ознаки;
В) Структури спадкової інформації,що забезпечують
збереження, розподіл та передачу спадкової інформації.
14.Скільки етапів ембріогенезу тварин?
А) 5; Б) 3; В) 4.
15.Скільки етапів ембріогенезу у рослин?
А) 3; Б) 4; В) 6.
Кисленко Валерія Володимирівна
9 клас, Криворізька гімназія № 95
1. Який шлях проходить їжа у організмі людини?
А) ротова порожнина, шлунок, стравохід, тонкий кишечник,
товстий кишечник, пряма кишка
Б) ротова порожнина, стравохід, шлунок, тонкий кишечник,
товстий кишечник, пряма кишка
В) ротова порожнина, стравохід, шлунок, товстий кишечник,
тонкий кишечник, прями кишка
2. Скільки зубів має доросла людина?
А) 8 різців, 4 ікла, 8 малих і 12 великих кутніх
Б) 4 різці, 4 ікла, 12 малих і 12 великих кутніх
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В) 8 різців, 2 ікла, 10 малих і 12 великих кутніх
3. Яке захворювання НЕ відноситься до захворювань травної
системи?
А) Сальмонельоз
Б) Ботулізм В) Пієлонефрит
4. Яке з’єднання між кістками черепа?
А) Нерухоме Б) Напіврухоме
В) Рухоме
5. Яка найменша одиниця будови м’яза?
А) черевце м’яза
Б) головка м’яза
В) м’язове волокно
6. За рахунок поділу яких клітин кістка росте в товщину?
А) вставних пластинок Б) окістя В) хрящової тканини
7. Як називаються короткі відростки, які з’єднують нейрони з
клітинами, розташиваними поряд?
А) дендрити Б) нейромедіатори
В) синапс
8. Яка довжина спинного мозку у дорослої людини?
А) 40-45 см Б) 45-50 см В) 50-55 см
9. Який відділ головного мозку бере участь у процесах сну, пам’яті
та психічних реакцій?
А) кінцевий мозок Б) проміжний мозок В) середній мозок
10. Під час якої фази відбувається відторгнення і видалення з
організму слизової оболонки матки?
А) передменструальна Б) овуляційна В) менструальна
11. Який середній вік першого дитинства?
А) 1-3 роки Б) 4-7 років В) 8-12 років
12. Де запліднена яйцеклітина починає ділитися?
А) у матці
Б) у порожнині тіла В) у маткових трубах
13. Яка середня маса нирки у дорослої людини?
А) 110 г
Б) 120 г
В) 130 г
14. Яке захворювання сечовидільної системи характеризується
зменшенням сечовиділення, набряком обличчя й кінцівок,
нудотою?
А) Пієлонефрит
Б) Уретрит В) Гломерулонефрит
15. Яке захворювання шкіри може виникнути внаслідок
потрапляння у неї коростяного свербуна?
А) Короста Б) Вугри
В) Грибкові захворювання
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Клименко Валерія Сергіївна
10 клас, Маріупольський міський технологічний ліцей
1. Назвіть специфічний для тонкого кишечника процес хімічної
обробки їжі:
А. Хімічне розщеплення вуглеводів під впливом амілаз;
Б. Хімічна обробка їжі за участю пепсину;
В. Остаточне хімічне розщеплення складних поживних
речовин;
Г. Симбіотичне розщеплення їжі за допомогою
бактеріальних целюлаз.
2. Внутрішнє запліднення характерне для:
А. Ссаців;
Б. Земноводних;
В. Комах;
Г. Плазунів.
3. У дрозофіли сіре забарвлення тіла (А) і нормальні крила (В) –
домінантні ознаки. Схрестили сіру дрозофілу з нормальними
крилами і чорну дрозофілу із зачатковими крилами і одержали 252
мухи із сірим забарвленням тіла і нормальними крилами і 250 мух
із чорним забарвленням тіла і нормальними крилами. Визначте
генотипи батьківських форм:
А. АаВВ × ааbb;
Б. AABB × aabb;
В. aaBb × aabb;
Г. aaBB × aabb.
4. Клітини, за рахунок яких відбувається регенерація та
формування тканин:
А. Стовбурові;
Б. Диференційовані;
В. Стовбчасті;
Г. Сегментовані.
5. Установіть правильну послідовність стадій розвитку озерної
жиби:
А. Запліднена ікринка → зародок → пуголовок →
метаморфоз → доросла форма;
Б. Запліднена ікринка → зародок → метаморфоз → лялечка
→ пуголовок → доросла форма;
В. Запліднена ікринка → мальок → метаморфоз →
пуголовок → доросла форма;
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Г. Зигота → зародок → мальок → пуголовок → доросла
форма → метаморфоз → статевозріла форма.
6. Приклади пар гомологічних органів:
А. Крило кажана й крило птаха; Б. Крило кажана й крило
комахи;
В. Зябра окуня й зябра річкового рака; Г.
Коренеплід
моркви й кореневі бульби жоржини.
7. Укажіть усі правильні твердження щодо рівнів організації
зображених біологічних об’єктів.
І Об’єкти 1 і 2 знаходяться на одному рівні організації живої
природи.
ІІ Об’єкт 3 займає нижчий рівень організації у порівнянні з
об’єктами 1 і 2.
ІІІ Об’єкти 4 і 5 можна водночас розглядати на двох різних рівнях
організації живої природи.

1

2
3
4
5
А. Лише І та ІІ;
Б. Лише І та ІІІ;
В. Лише ІІ та ІІІ;
Г. І, ІІ, та ІІІ.
8. Прочитайте опис: «Занурившись із аквалангом у море можна
побачити порфіру, що вирізняється червоними плямами, та ульву,
яка зростає на дні, закріпившись корінням у ґрунті. Промені сонця
проходять крізь зарості ламінарії, талом якої бурого кольору».
Який науковий факт суперечить інформації, наведеній в описі?
А. Поміж червоних водоростей є прісноводні види;
Б. Клітини талому порфіри містять зелені пігменти;
В. Ульва не утворює коренів;
Г. Клітини талому ламінарії містять зелені пігменти.
9. У більшості рослин продихи розташовані…
А. У верхній шкірці;
Б. У мезофілі;
В. У нижній шкірці;
Г. У перициклі.
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10. На рисунку зображено хордові тварини. Які з ознак є спільними
для них усіх?

1. Запліднення зовнішнє;
2. Зародок розвивається у воді;
3. Є трикамерне серце;
4. Два кола кровообігу;
5. Є внутрішнє вухо;
6. Нервова система трубчастого типу.
А. 1, 2, 4;
Б. 1, 3, 5;
В. 2, 4, 6;
Г. 4, 5, 6.
11. На початку вересня 2016 р. Міжнародний союз охорони
природи повідомив про збільшення чисельності популяції рідкісної
зображеної тварини. Ця тварина є символом Всесвітнього фонду
дикої природи й зображена на його емблемі. Ця тварина належить
до ряду…

А. Комахоїдні;
Б. Гризуни; В. Примати; Г. Хижі.
12. Завдання має три стовпчики відповідей. Виберіть по одному
правильному варіанту відповідей із кожного стовпчика. Визначте
належність органів до відповідних фізіологічних систем.
Орган, що є складовою
дихальної системи
1. Стравохід
2. Печінка
3. Бронх

Орган, що є складовою
кровоносної системи
1. Сечовий міхур
2. Аорта
3. Шлунок

Система, до якої
належать залози
внутрішньої секреції
1. Кровоносна
2. Ендокринна
3. Видільна

13. Виберіть ознаки, що характеризують зображену клітину
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Назва
1. рослинна
2. грибна
3. тваринна

Клітинна стінка
1. з хітину
2. з целюлози
3. відсутня

Резервний вуглевод
1. крохмаль
2. глікоген
3. ламінарин

14. Укажіть належність організмів до відповідного трофічного
рівня в ланцюгах живлення:
1. Консумент І порядку;
2. Консумент ІІ порядку;
3. Продуцент;
4. Редуцент.

А. Бульбочкові бактерії;
Б. Морква;
В. Заєць;
Г. Вовк;
Д. Аденовірус.

15. Установіть відповідність між групою справжніх тварин і
представниками.
1. Жалкі
2. Плоскі черви
3. Круглі черви
4. Членистоногі

А. Венерин пояс, мнеміопсис
Б. Аскариди, гострики
В. Дафнії, комарі
Г. Планарії, сисуни
Д. Актинії, гідри

Клименко Руслана Сергіївна
11-А клас, Олександрівська ЗОШ ім. Т.Г.Шевченка
Тест «Фотосинтез»
Виберіть одну або всі правильні відповіді
1. Хлорофіл розташований у:
а) Мітохондріях;
б) Вакуолях; в) Хромопластах;
г) Хлоропластах;
д) Комплексі Гольджі.
2. Вкажіть типи фотосинтезу:
а) Кисневий;
б) Безкисневий;
в) Безхлорофільний;
г) Світловий;
д) Темновий.
3. У процесі фотосинтезу молекули АТФ синтезуються під час:
а) Темнової фази;
б) Світлової фази;
в) Між світловою і темновою фазами;
г) Не синтезуються.
4. Процес фотосинтезу неможливий за відсутності:
а) Кисню;
б) Вуглекислого газу;
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в) Азоту;
г) Інертних газів.
5. До фотосинтезу здатні:
а) Гриби;
б) Зелені рослини; в) Залізобактерії;
г) Нітрифікуючі бактерії; д) Всі перелічені групи організмів.
6. Фотосистема відновлюється за рахунок електронів:
а) Які виникають при розщепленні молекул води;
б) АТФ;
в) Власних, які повертаються на свій енергетичний рівень;
г) Не відновлюється.
7. До пластичного обміну належать:
а) Біосинтез білка;
б) Окиснення органічних речовин;
в) Розщеплення органічних речовин без доступу кисню;
г) Фотосинтез.
8. Цикл Кальвіна відбувається під час:
а) Підготовчого етапу енергетичного обміну;
б) Кисневого етапу енергетичного обміну;
в) Світлової фази фотосинтезу; г) Темнової фази фотосинтезу.
9. Основними процесами світлової фази є:
а) Фотоліз води (розщеплення води під дією світла з утворенням
кисню);
б) Відновлення НАДФ (приєднання до НАДФ атома Гідрогену);
в) Цикл Кальвіна;
г) Утворення молекулярного кисню;
д) Фотофосфорилювання (утворення АТФ з АДФ).
10. Під час темнової фази фотосинтезу відбуваються процеси:
а) Утворення атомів Гідрогену;
б) Синтез глюкози;
в) Утворення молекулярного кисню;
г) Синтез АТФ.
11. У світлову фазу фотосинтезу:
а) Фотон переводить молекулу хлорофілу в збуджений стан;
б) З Карбон (IV) оксиду і води утворюються вуглеводи;
в) Розщеплюється молекула води;
г) Утворюється молекулярний кисень.
12. Хлорофіл поглинає промені світла:
а) Червоні; б) Зелені;
в) Фіолетові;
г) Сині.
13. Крохмаль накопичується у таких структурах рослинної
клітини:
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а) Ендоплазматичній сітці;
б) Мітохондріях;
в) Лейкопластах;
г) Вакуолях;
д) Насінинах, бульбах та кореневищах.
14. У чому полягає планетарна роль фотосинтезу?
а) Світлова енергія Сонця перетворюється фотоавтотрофами в
хімічну енергію вуглеводів, які в загальному дають первинну
органічну речовину;
б) Зелені рослини та ціанобактерії впливають на газовий склад
атмосфери;
в) Весь кисень сучасної атмосфери є продуктом фотосинтезу;
г) Формування атмосфери повністю змінило стан земної поверхні,
зробило можливим появу аеробного дихання;
д) Фотосинтез перешкоджає нагромадженню СО2, захищає планету
від перегрівання;
е) Після утворення озонового шару, живі організми здійснили вихід
на суходіл.
Коваленко Надія Віталіївна
гурток «Основи біології», Кременчуцький еколого-натуралiстичний
Центр учнiвської молодi, 11 клас, Кременчуцький ліцей № 25
«Гуманітарний
колегіум»
Кременчуцької
міської
ради
Кременчуцького району Полтавської області
1. Дана речовина є дуже важливим біо-розчинником. Ссавці гинули
коли половина дигідрогена моноксиду заміщувалося на Х
речовину, хоча найпростіші та деякі водорості здатні жити у цій
речовині. Х речовина інколи зустрічаюеться в природі, також її
використовують в промисловості. Назвіть Х речовину.
А) дигідроген диоксид Б) важка вода,
В) пероксь водню Г) Н2О2
2. Ген людини AMY1 кодуе Х фермент, і повторюється від одного
до 20 разів в залежності від індивіда. У людей які мають усього
декілька копій цього гена ожиріння зустрічається у 10 раз частіше.
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Завдяки данному білку ми відчуваємо солодкий смак. Назвіть цей
ензим.
А) ліпаза Б) мальтаза В) лактаза Г) амілаза
3. Є певна тканина що складаеться з кількох типів клітин. В одного
з типу цих клітин є відростки, що можуть бути довжиною до 1
метра, також ці клітини створюють та проводять сигнали. Назвіть
описану клітину?
А) міоцити Б) остеоцити В) нейроглія Г) нейрони
4. Цей тип тканини здійснює всмоктування речовин з просвіту
органів також ця тканина контролює транспорт між органами. Який
це тип тканин ?
А) епітеліальна Б) сполучна В) нервова Г) м’язова
5. Відділ головного мозку що вперше з'явився в міног та міксин.
Раніше вважалося що цей відділ мозку контролює тільки
координацію рухів та тонус м'язів, однак зараз все більше
дослідників сходяться на тому що цей відділ контролює деякі
аспекти навчання та мислення. Про який відділ мозку йде мова?
А) міст Б) середній мозок
В) мозочок, Г) проміжний мозок
6. Навіть зараз функції цього органа не до кінця вивчені. Відомо що
у цьому органі відбувається руйнування старих або пошкоджених
еритроцитів та тромбоцитів, також даний орган продукує
лімфоцити.
А) печінка Б) селезінка. В) нирки Г) підшлункова залоза
7. Червоподібний відросток сліпої кишки, важливою функцією
цього відростка є накопичення та інкубація мікрофлори це –
А) дванадцятипала кишка Б) тонкий кишечник
В) сліпа кишка Г) апендикс
8. Інколи цей орган називають вилочковою залозою, він синтезує Тлімфоцити. Доведено що пептиди синтезовані в цьому органі
чинять стресо-гальмівну дію. До якої системи органів можна
віднести описаний орган?
А) ендокринної Б) кровоносної В) нервової Г) дихальної
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9. Ця тварина є доволі попупулярним домашнім улюбленцем.
Доволі цікавим є їх ідеомоторна чутливість, здатність
«передбачати» рухи тварин, наприклад перед тим коли ми думаємо
піти в іншу кімнату наше тіло робить непомітні для нас рухи і ця
тварина зчитує іх і може випереджати нас, ця здібність допомагає
їм в полюванні. Поле зору цих тварин складае 200° (у людей 180°),
також ці тварини мають вібриси які частково виконують
оріентаційну й комунікаційну функції. Про яку тварину йде мова?
А) Кіт свійський Б) Хвилястий папуга
В) Джунгарський хом'ячок Г) Пацюк сірий
10. Інколи прогулюючись на природі можна побачити кущі на
гілках яких наколоті різноманітні дрібні тваринки. Птах це робить
для того щоб простіше віддзьобувати м'ясо а також таким чином ця
тварина робить запаси. Про якого птаха йде мова?
А) Синиця велика Б) Горобець польовий
В) Яструб великий Г) Сорокопуд терновий
11. Назвіть хвойну рослину яка повністю скидає листя взимку ?
А) Модрина європейська Б) Ялина звичайна
В) Сосна кримська Г)Туя західна
12. У Каліфорнії відкрили вид чайок-лезбійок, які разом
висиджують подвійну кладку яєць і збігаються як парочка. Така
поведінка була не спонтанною, а виникла внаслідок забруднення
довкілля препаратом ДДТ, через що самці цього виду під час
розвитку ставали неплідними, і як наслідок утворився надлишок
самиць які почали укладати лесбійські пари. Через який
екологічний фактор виникло дане явище?
А) біотичний Б) антропогенний В) абіотичний Г) космічний
13. Рогата часничниця, амфібія що живе переважно в горних лісах
та ховаються в листяній підстилці, завдяки забарвленню добре
зливаються з листям, також мають загострений кінець морди та
вирости над очами триугольної форми. До якої адоптації можна
віднести дане пристосування ?
А) морфологічної Б) фізіологічної
В) поведінкової Г) біохімічні
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14. Було проведено дослідження в яких вивчалися пацюки
інвазовані трематодами (Heligmosomoides polygyrus) дані черви
мешкали в кишківнику, при цьому організми пацюків виділяли
набагато більше регуляторних Т-клітин. Коли частина таких клітин
була відібрана у заражених тварин і введена здоровим пацюкам,
інтродуковані клітини мігрували в легені і пригнітили астматичну
реакцію що виникає при вдиханні пилу в якому присутні
мікроскопічні кліщі (звичайна причина алергії у людей та тварин).
До якого типу біотичних зв'язків можна віднести відносини біоти в
цілому з гельмінтами ?
А) мутуалізм Б) коменсалізм В) паразитизм Г) нейтралізм
15. Уявімо ситуацію прогулюючись на природі ми проходимо через
ліс, луг та степ нам з першого погляду вдалося визначити в якому
біогеоценозі ми знаходимося. Завдяки чому ми можемо визначити
межі біогеоценозу?
А) фітоцинозу Б) зооцинозу В) мікробіоценозу Г) мікоцинозу
Коваль Богдан Андрійович
9 клас, Гребінківська гімназія
1.Згідно Біблії з рослини якої родини було зроблено трон царя
Соломона?
А. Ебенові Б. Бромелієві В. Баранцеві Г. Вудсієві
2. Імунна система цих тварин при виявленні «чужинця» виробляє
два види антитіл. Один з них використовується для виготовлення
вакцини проти Соvid-19. Про яку тварину йдеться?
А. Pan troglodytes
Б. Sus domestica
B. Lama glama
Г. Ovis aries
3. За рахунок чого ракові клітини ніколи не старіють?
А. виділення ферменту теломерази
Б. наявності РНК-праймерів
В. ДНК
Г. наявності протоонкогенів
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4. Невеликі клітини, які контролюють «благополуччя» нейронів та
кровоносних судин – це
А. нейрон
Б. стовбурні клітини
В. гліальні клітини
Г. міікроглія
5. Які білки беруть участь у формуванні клітинних стінок
діатомових водоростей?
А. діатоніт Б. фікобіліни
В. сілафіни Г. альгінати
6. У яких овочах та фруктах міститься лікопін – потужній оксидант,
який попереджає появу новоутворень та знижує ризик інфаркту та
інсульту?
А. зелений аґрус
Б. чорна смородина
В. червоні томати
Г. жовта диня
7. Яка тварина здатна здійснювати процес фотосинтезу?
А. Губань зелений
Б. Трав’яний морський дракон
В. Окатий трагопан
Г. Елізія зеленовуха
8. У якого представника ссавців головний мозок абсолютно
гладкий та займає тільки 61% порожнини черепа, а 39% - спинномозкова рідина?
А. Степові собачки Б. Коала
В. Лорі
Г. Топі
9. Примат, який здатний виділяти отруту, що викликає задуху від
анафілактичного шоку, в тому числі й в людини – це
А. Лорі
Б. Уакарі
В. Довгоп’ят
Г. Рондський Галаго
10. Яка черепаха може дихати через свої геніталії?
А. Свинорила черепаха
Б. Австралійська черепаха
В. Китайська черепаха
Г. Трьохкилева черепаха
11. Рослина, яка не є фруктом, ягодою, не розмножується насінням,
а її сорти – безплідні – це
А. банан
Б. ананас
В. саподіла
Г. сапота
12. Це земноводне мешкає в Африці. Під час розмноження у самців
цього виду на боках тіла і стегнах розвиваються довгі «клаптики»
шкіри. Про кого йдеться?
А. Шпорцева жаба
Б. Жаба-бик
В. Волосата жаба
Г. Деревна жаба
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13. Птах, який найкраще імітує звуки – це
А. Китоголов
Б. Соловей
В. Лірохвіст
Г. Сорока
14. Ящірка, качка, бобер та отруйний звір в одній істоті. Хто це?
А. Ящікабобр
Б. Качкодзьоб
В. Коала
Г. Єхидна
15. Найгучніша тварина нашої планети, яка здатна видавати звуки у
188 Дц – це
А. Синій кит
Б. Бегемот
В. Мавпа-ревун
Г. Слон
Кожем'яченко Юлія Олександрівна
10 клас, комунальний заклад «Навчально виховне обє'днання I-III
ступенів «Мрія» Кіровградської міської ради Кіровоградської
області
1. З якими структурами клітини пов'язане фотодихання у рослин:
А) ядро
Б) мітохондрії
В) вакуоля
Г) периксосоми
Д) хлоропласти
2. Вазопресин - це нейрогормон який має судинозвужувальні
властивості, а також впливає на процеси сечоутворення у нирках.
Укажіть іншу назву цього гормону:
А) соматотропний Б) антидіуретичний
В) паратгоромон
Г) гонадотропний
3. При відсутності мутацій людина буде мати однаковий
мітохондріальний геном із:
А) своєю рідною сестрою
Б) своєю матір'ю
В) своєю бабусею з боку батька Г) зі своїм рідним братом
Д) своєю бабусею з боку матері
4. Ми провели дослід: до краплі води, де плавають інфузоріїтуфельки додали кристалик кухонної солі.Після чого спостерігаємо
реакцію інфузорії на подразник. Якою ж буде її реакція?
А) негативний хемотропізм
Б) позитивний фототаксис
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В) негативний хемотаксис
Г) позитивний фототропізм
5. Обчисліть і вкажіть частку(%) тимідилових нуклеотидів у
ділянці молекули ДНК, якщо частка гуанілових нуклеотидів
становить 42% від загальної кількості:
А) 16
Б) 8
В) 84
Г) 42
6. А чи знаєте ви, що в 1535 році Жак Картьє виїхав на дослідження
берегів Канади. На його кораблі весь екіпаж занедужав цингою.
Двадцять шість матросів загинули від цинги. Від браку якого
вітаміну виникає ця хвороба?
А) ретинол Б) кальциферол
В) аскорбінова кислота
Г) рибофлавін
Д) тіамін
7. Чоловік хворий на гемофілію одружився з жінкою , батько якої
був гемофіліком. Встановіть ймовірність народження хворих на
гемофілію дітей:
А) 50% хлопчиків і 50% дівчат
Б) 50% хлопчиків і 100% дівчат
В) усі діти хворі
Г) 100% хлопчиків і 50% дівчат
8. Яка ознака людини успадковується зчеплено зі статтю:
А) форма волосся Б) колір шкіри
В) ластовиння
Г) дальтонізм
9. Хвороба Бері-Бері вражає нервову систему людини, що
призводить до слабкості, втрати апетиту, підвищеної збудливості ,а
також паралічів з дуже високою ймовірністю смерті.Внаслідок
нестачі якого вітаміну розвивається це захворювання?
А) Ретинол Б) Тіаміну В) Ніацил
Г) Рибофлавін
Д) Фолієва кислота
10. Деякий час холестерин вважали «речовинною-вбивцею».Але,
чому організму неможливо обійтись без цієї речовини?
А) необхідний для синтезу стероїдних гормонів
Б) є вихідною речовиною для синтезу печінкою жовчних
кислот, які використовуються тонким кишечником у процесі
розщеплення жирів
В) необхідний для синтезу вітаміну D
Г) Бере участь у функціонуванні синапсів головного мозку
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Д) входить до складу плазматичних мембран
11. Еритроцити людини помістили в гіпертонічний розчин. Що
станеться з еритроцитами?
А) еритроцити зруйнуються
Б) Їхній об’єм зменшиться внаслідок виходу води з клітини
В) Їхній об’єм залишиться незмінним, а вміст гемоглобіну
зменшиться
Г) Їхній об’єм збільшиться внаслідок надходження в них води з
плазми
Д) Їхній об’єм зменшиться внаслідок зменшення кількості
гемоглобіну
12. А чи знали ви, що деякі термофільні бактерії можуть виживати
при температурах близько 80 градусів. Вкажіть чинники, завдяки
яким вони виживають:
А) великі розміри Б) термостабільність білків
В) малі розміри
Г) особливий склад клітинної мембрани
Д) прискорені процеси репарації
13. Установіть відповідність між шляхом передачі та хворобами:
1) за допомого арбовірусів
А) герпес, сказ, папілома
2) статевий шлях
Б) енцефаліт, жовта пропасниця
3) повітряно-краплинний шлях В) грип, віспа, кір, краснуха
4) через шкіру
Г) герпес,СНІД
14. Установіть відповідність між типами взаємодії генів в генотипі:
1) епістаз
А) явище множинної дії генів
2) комплементарність Б) визначення ознаки кількома генами
3) плейотропія
В) доповнення ознак взаємодією двох генів
4) полімерія
Г) пригнічення одного гена іншим
15. Установіть відповідність між типами взаємовідносин
організмів:
1) коменсалізм А) відносини збудників хвороб та інших організмів
2) паразитизм
Б) співіснування бульбочкових бактерій с бобовими
3) антибіоз
В) відносини бактерій грунту і патогенних бактерій
4) мутуалізм
Г) відносини людини з бактеріями мікрофлори шкіри
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Козирева Даріна Михайлівна
гурток «Юні екологи», БТДЮ м. Мирноград, 9 клас ЗОШ I-III
ступенів № 1
Вікторина з біології
1) Яка змія плюється?
а) вуж
б) кобра
в) гадюка
2) У якої тварини колір жиру зелений?
а) таких тварин не існує
б) ящірка
в) крокодил
3) Які земноводні тварини переодягаються – змінюють шкіру
чотири рази на рік і щоразу з’їдають попередню?
а) зайці
б) жаби
в) вовки
4) Який острів говорить про те, що він спортивний одяг?
а) Ямайка
б) Судак
в) Сорочка
5) Не тільки дитяче знаряддя праці, але і кістка у верхній частині спини
а) нирка
б) лопатка в) селезінка
6) Які корені не потрібні рослинам?
а) квадраті, кубічні
б) мичкуваті, стрижневі
в) бічні, головні, додаткові
7) Відповідно до уявлень давніх китайців, переляк шкодить серцю,
смуток і сум — легеням, страх — ниркам, а гнів?
а) крові
б) артеріям в) печінці
8) У нашому організмі вона виконує роль транспортувальника,
годувальника,
чистильника,
безперебійного
кондиціонера,
«охоронця підвалин». Хто вона?
а) вена
б) кров
в) обидва варіанти правильні
9) У далекі часи в Японії жінки чорнили їх лаком. Індіанці майя
фарбували їх бірюзою, нефритом, висвердлювали в них дірки, в які
вставляли коштовні камені. Вони є невід'ємною складовою
зберігання таємниць. Хто вони?
а) вуха
б) руки
в) зуби
10) Якої хвороби стосується приказка, популярна у французів:
«Кожна людина має вік своїх артерій»?
а) атеросклероз
б) склероз
в) нежить
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11) Він — брат смерті, уважали давні люди. Назвіть його.
а) сон
б) голод
в) холод
12) Яка ознака, на відміну від людиноподібних мавп, притаманний
тільки людині?
а) зріст
б) трудова діяльність
в) обидва варіанти не правильні
13) Коли можна знайти квітку папороті? Чому?
а) в теплу пору року
б) рослина вологолюбива, тільки там, де достатньо вологості
в) ніколи, папороті не цвітуть
14) «Батьком» історії називають Геродота, «батьком» географії —
Страбона, батьком механіки — Архімеда. А «батьком» якої науки є
Теофраст?
а) ботаніки б) зоології в) медицина
15)Хто тричі народжується, щоб стати дорослим?
а) такого не буває
б) комахи: яйце-личинка-лялечка
в) комахи: личинка-яйце-лялечка
Козирська Вікторія Володимирівна
гурток «Біодослідники», 10 клас, Лановецька загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 1 імені Юрія Коваля»
Тестові завдання до теми: «Будова клітини»
Виберіть одну правильну відповідь:
1 Наука, яка вивчає будову клітину:
А. Гістологія
Б. Анатомія В. Цитологія Г. Фізіологія
2. Вкажіть назву органели клітини, яка утворює ліпіди, що входять
до складу мембран:
А. Рибосоми
Б. Ендоплазматична сітка
В. Лізосоми
Г. Комлекс Гольджі
3. Надмембранний комплекс тваринних клітин, це:
А. Целюльоза Б. Глікокалікс
В. Хітин
. Муреїн
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4. Вкажіть клітинну структуру, яка здатна до вибіркової
проникності:
А. Ядерна мембрана
Б. Хлороласт
В. Клітинна мембрана Г. Клітинний центр
5. Вкажіть місце утворення рибосом у клітині:
А. Ендоплазматична сітка
Б. Комплекс Гольджі
В. Ядерце
Г. Пероксисоми
6. Що спільного є в мітохондріях і хлоропластах:
А. Здатність до фотосинтезу Б. Наявність тилакоїдів
В. Здатність до синтезу АТФ Г. Наявність однієї мембрани
7. Яка структура одноклітинних організмів реагує на зміну
концентрації солей в навколишньому середовищі:
А. Вакуоля з клітинним соком Б. Скоротлива вакуоля
В. Травна вакуоля
Г. Лізосома
8. Метод, який допомагає досліджувати порушення каріотипу при
синдромі Дауна:
А. Близнюковий
Б. Цитогенетичний
В. Дерматографічний
Г. Генеалогічний
9. Вкажіть правильну послідовність утворення ферментів, які
потрібні для розщеплення відмерлих органел клітини:
А. Комплекс Гольджі - ендоплазматична сітка – лізосоми
Б. Пероксисоми – ендоплазматична сітка – комплекс Гольджі
В. Ендоплазматична сітка – комплекс Гольджі – лізосоми
Г. Рибосоми – лізосоми – ендоплазматична сітка
10. Органела, яка бере участь в утворенні веретена поділу:
А. Рибосоми
Б. Клітинний центр
В. Мітохондрія
Г. Лізосома
11. Вкажіть назви клітин, які мають органели руху:
А. Усі мязові та епітеліальні Б. Еритроцити
В. Нейрони
Г. Фагоцити
12. Здатність клітини виділяти синтезовані нею гормони, має назву:
А. Піноцитоз
Б. Фагоцитоз В. Екзоцитоз Г. Плазмоліз
13. Вкажіть функцію ядерець:
А. Керує обміном речовин у клітині
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Б. Містить спадкову інформацію
В. Утворює нитки веретена поділу
Г. Формує половинки рибосом
14. Встановіть відповідність між назвами органел та їх функціями:
1. Вакуоля з клітинним соком А. Мають ферменти
2. Лізосома
Б. Формування веретена поділу
3. Клітинний центр
В. Осморегуляція
4. Комплекс Гольджі
Г. Синтез вуглеводів
15. Встановіть відповідність між елементами, які входять до будови
органел клітини:
1. Грани
А. Рибосоми
2. Диктіосоми
Б. Хлороласт
3. Одна мембрана
В. Мітохондрія
4. Мікротрубочки
Г. Джгутики
Козлова Аліна Ігорівна
11
клас,
Коростишівський
навчально-виховний
комплекс
«Спеціалізована школа I ступеня-гімназія» імені Олега Ольжича
Житомирської області
1. Які є два типи нуклеїнових кислот?
а) АФК, ДЗК
б) РНК, ДНК
в) ТНК, РФК
2. Укажіть назву сполук, що є розчинними у воді
а) аморфні
б) кристалічні
в) гідрофільні
3. Укажіть гормон, який виробляє підшлункова залоза
а) інсулін
б) адреналін
в) пролактин
4. Наука, що вивчає гриби
а) генетика
б) мікологія
в) альгологія
5. Який вчений сформулював основні закони генетики?
а) Г. Мендель
б) К. Лінней
в) Ч. Дарвін
6. Є три твердження:
1. У кисті розрізняють три частини: зап'ясток, п'ясток та кістки
пальців.
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2. Хребет поділяється на шийний, поперековий та куприковий
відділи.
3. Плечовий пояс побудований з двох парних кінцівок : лопаток та
ключиць.
Які з них є правильними?
а) 1 і 2
б) 2 і 3
в) 1 і 3
7. Що таке популяція?
а) це сукупність живих організмів, які пристосувалися до
спільного проживання в певному середовищі існування,
утворюючи з ним єдине ціле
б) сукупність організмів одного виду, що займають
обмежений ареал
в) стан рівноваги динамічного середовища, у якому
відбуваються біологічні процеси
8. Яке серце мають амфібії?
а) чотирикамерне б) двокамерне
в) трикамерне
9. Укажіть немембранні органели
а) лізосоми б) рибосоми в) пластиди
10. Процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з
використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних
пігментів - це ..
а) фотосинтез
б) гомеостаз
в) мейоз
11. Який вид пластидів є безбарвними?
а) хромопласти
б) хлоропласти
в) лейкопласти
12. Який орган відсутній у птахів?
а) нирки
б) печінка
в) сечовий міхур
13. Сталість каріотипу виду під час статевого розмноження
організмів забезпечують процеси
а) дробіння зиготи б) мейозу та запліднення в) кросинговеру
14. З якої тканини утворене окістя?
а) нервова
б) сполучна
в) м'язова
15. Який гриб спричинює в людини захворювання «антонів вогонь»
(гангрена)?
а) борошниста роса б) сажка
в) ріжки
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Козловець Софія Миколаївна
гурток «Юний натураліст», Любарський ЦУТ, 9 клас,
Гринівецький НВК Любарської селищної ради Житомирської
області
Тести «Цікава анатомія»
1. Де розміщені найсильніші м’язи у людини?
А) серце
Б) язик
В) стопа
Г) стегно
2. Найкоротший м’яз у людини це:
А) міжреберний
Б) малогомілковий
В) стремінцевий
Г) міжхребцевий
3. Яку відстань за добу долає кров в організмі людини?
А) 29 км
Б) 19 км
В) 9 км
Г) 39 км
4. Скільки літрів крові прокачує серце (в середньому) за 5 хв.?
А) 12 л
Б) 10 л
В) 5 л
Г) 1 л
5. Найменшою кісткою людського організму є:
А) стремінце
Б) коваделко
В) молоточок
Г) горохова кістка
6. Які з кісток здійснюють найбільше рухів за рік?
А) кістки стопи
Б) кістки кисті
В) ребра
Г) нижня щелепа
7. Скільки часу витрачає людина на спання за своє життя (70р) при
нормальній його тривалості 7-8 год. на добу?
А) 25 р
Б) 22 р
В) 18 р
Г) 10 р
8. Скільки років життя людина витрачає на виконання моргального
рефлексу?
А) 1 р
Б) 3 р
В) 0,5 р
Г) 5 р
9. Як відомо, кишечник людини «заселений» мікроорганізмами.
Яка їх загальна вага?
А) 250 кг
Б) 1 кг
В) 2 кг
Г) 2,5 кг
10. Який орган травної системи людини здатний виконувати
близько 500 функцій?
А) шлунок
Б) підшлункова залоза
В) печінка
Г) 12-пала кишка
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11. Де в організмі людини найбільше локалізується серотоніну
(гормону щастя)?
А) головний мозок
Б) спинний мозок
В) кишечник
Г) нирки
12. Скільки літрів повітря людина вдихає за добу?
А) 5-6 л
Б) 8-10 л
В) 12-13 л
Г) 15-16 л
13. Який орган дихальної системи людини відіграє роль фільтра
повітря?
А) носова порожнина Б) носоглотка В) глотка Г) трахея
14. Якщо всі нейрони людини вишикувати в ланцюжок, то його
довжина буде:
А) 1 тис. км Б) 965 км
В) 500 км
Г) 1200 км
15. Завдяки якому гормону регулюються добові ритми людини?
А) адреналін Б) мелатонін В) інсулін Г) соматотропін
Колібабчук Анастасія Олександрівна
11 клас, Березанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів Березанської селищної ради Миколаївської області
ТЕСТИ З БІОЛОГІЇ
1. Укажіть тип дихання характерний птахам:
o А відокремлений
o Б потрійний
o В подвійний
o Г сходжений
2. Запасною речовиною, що відкладається у клітинах тварин є:
o А глікоген
o Б муреїн
o В сорбіт
o Г інсулін
3. Симбіоз-це:
o А чергування в життєвому циклі статевого й нестатевого
способів розмноження
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

o Б здатність організму відновлювати втрачені фрагменти
o В тісне взаємовигідне співжиття різних організмів
o Г чергування в життєвому циклі статевого й нестатевого
способів розмноження
Позначте гормон, що виділяється в надниркових залозах:
o А адреналін
o Б інсулін
o В тироксин
o Г вазопресин
Укажіть елемент, що міститься в активному центрі хлорофілу:
o А Mg
o Б Na
o В Cl
o Г Cu
Які структурні елементи складають молекули протеїнів?
o А Моносахариди
o Б Гліколіпіди
o В Полісахариди
o Г Амінокислоти
Який вегетативний орган є видозміненою брунькою?
o А Бактеріальні бульбочки
o Б Цибулина
o В Качан хрестоцвітих
o Г Гаусторії
Позначте орган, який є видозміненим пагоном
o А Столон
o Б Цибулина
o В Бульба
o Г Усе зазначене
Скелет, м’язова і кровоносна системи в зародка формуються з:
o А Перидерми
o Б Мезодерми
o В Ектодерми
o Г Ентодерми
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10. Кон’югація в інфузорії-туфельки – це процес:
o А Вегетативного розмноження
o Б Статевого розмноження
o В Нестатевого розмноження
o Г Невпорядкованого поділу
11. Низька екологічна пластичність за температурою багатьох
гідробіонтів спричинена:
o А Низькою теплоємністю води
o Б Малою мінливістю температур у водоймах
o В Відсутністю світла на глибині водойм
o Г Високою температурою кипіння води
12. Екологічно непластичними видами є
o А ведмідь
o Б людина
o В коала
o Г лисиця
13. Первинною суксесією є заселення:
o А Затопленого корабля
o Б Вигорілої ділянки лісу
o В Занесеної мулом ділянки заплави
o Г Покинутої риллі
14. Фотоперіодизм у живих організмів забезпечує
o А Зміну пори роки
o Б Зміну положення листків щодо висоти сонця над
горизонтом
o В Здатність змінювати життєдіяльність відповідно до пори
року
o Г Можливість реагувати на зміну інтенсивності фотосинтезу
15. Зазначте рису, притаманну кочовим популяціям
o А Усе життя проводять поряд із місцем, де народились
o Б Знаходяться у постійному русі з місця на місце
o В Добре освоюють одне місце, у якому постійно мешкають
o Г Проживання в різних місцях, що віддалені один від одного
Відповіді: 1-в, 2-а, 3-в, 4-а, 5-а, 6-г, 7-в, 8-г, 9-б, 10-б, 11-в, 12-в, 13в, 14-в, 15-б.
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Колісніченко Руслана Геннадіївна
гурток «Юні біологи», 9 клас, Коблівський заклад ЗСО I-III
ступенів
1) Хто вперше вжив термін «біологія»?
а) Антоні ван Левенгук б) Теодор Руз в) Грегор Мендель
2) Коли і ким були відкриті одноклітинні організми?
а) Антоні ван Левенгуком в 1673 році
б) Чарльзом Дарвіном в 1836 році
в) Карлом Лінней в 1762 році
3) Яка наука досліджує вимерлі організми?
а) еволюційне вчення б) палеонтологія
в)ембріологія
4) Дерево пращур сосни та ялини. Це дерево становить один вид,
один рід та одну родину.
а) гінкго дволопатеве б) кипарис Туле в)павловнія повстяна
5) Яка істота більш ніж на 90% складається з води?
а) людина
б) карась
в) медуза
6) Який процес відбувається лише в рослин?
а) метаболізм
б) дихання
в) фотосинтез
7) Банан – це
а) кущ
б) трава
в) дерево
8) Речовини, які прискорюють біохімічні процеси
а) каталізатори
б) кислоти
в) карбіди
9) Як називаються спеціальні чутливі утвори, які перетворюють
певні подразники зовнішнього та внутрішнього середовища на
нервові імпульси?
а) нервові вузли б) рецептори
в) нерви
10) Хто відкрив дезоксирибонуклеїнову кислоту?
а) А. Корнберг та С. Очоа
б) Р. Робертс та Ф. Шарп
в) Дж. Уотсон і Ф. Крік
11) Де міститься близько 90 % ДНК клітини?
а) в хромосомі
б) в ядрі
в) в мітохондрії
12) Птах, який має сечовий міхур
а) пінгвін
б) жайворонок в)страус
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13) Хто найшвидший з усіх живих істот?
а) гепард
б) сапсан
в) лев
14) Найбільша тварина на Землі
а) носоріг
б) слон
в) синій кит
15) Яка легеня у людини більша?
а) ліва
б) головна
в) права
Комар Ольга Анатоліївна
11 клас, Коростська ЗОШ І-ІІІ ступенів Сарненського району
Рівненської області
Тести «Дивовижний світ природи»
1. Скільки потрібно дерев для виробництва однієї тонни паперу?
а) 27 дерев б) 17 дерев в) 107 дерев г) 5 дерев
2. Вкажіть скільки налічується видів акул?
а) понад 40 видів
б) понад 100 видів
В) понад 450 видів
г) понад 1000 видів
З. Яка кількість зубів у німецької вівчарки?
а) 42 зуба
б) 22 зуба
в) 74 зуба
г) 32 зуба
4. В кого найбільша кількість зубів?
а) у равликів
б) у слимаків
в) у броненосця
г) у крокодила
5. Яке найтовще дерево в світі?
а) Дуб звичайний б) Секвоя вічнозелена
в) Африканський баобаб г) Мексиканський кипарис
6. Скільки в середньому років живе волоський горіх?
а) 100 років
б) 200 років
в) 300 років
г) 400 років
7. Вкажіть найвищу швидкість, яку може розвинути гепард:
а) до 120 км/год
б) до 200 км/год
в) до 80 км/год
г) до 320 км/год
8.У яких птахів найбільш розвинений зір?
а) в орла б) у сови в) у ластівки г) у голуба
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9.Яка комаха найсильніша?
а) жук-геркулес б) мураха в) жук-гнойовик г) жук-носоріг
10. Назвіть найпухнастішу тварину:
а) Анrорський кріль
б) Полярний вовк
в) Білий ведмідь
г) Гренландський тюлень
11. Яка найменша квіткова рослина в світі?
а) Китайський мишоцвіт б) Вольфія безкоренева
в) Росичка круглолиста
г) Непентес Аттенборо
12. Назвіть найрозумніших тварин:
а) дельфіни б) мавпи
в) собаки
г) восьминоги
13. Звідки походять більшість видів шипшини?
а) Африка
б) Азія
в) Європа
г) Австралія
14. Вкажіть найпопулярнішу на планеті породу собак?
а) Чіхуахуа
б) Сибірський хаскі
в) Йоркширський тер’єр г) Золотистий ретрівер
15. Яка найнебезпечніша тварина світу?
а) Комар
б) Велика біла акула
в) Індійська кобра
г) Скорпіон
Компанієць Софія Олександрівна
1. Яка з тварин може рухати очима в різних напрямках одночасно?
a) Муха
b) Хамелеон
c) Орел
2. Око гігантського кальмара розміром з м’яч. Який м’яч?
a) Тенісний
b) Баскетбольний
c) Бейсбольний
3. Як «говорять» жирафи?
a) Рохкають
b) Ревуть
c) Вони не вміють «говорити»
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4. Єдиний ссавець, який вміє літати – це:
a) Летюча миша
b) Мандаринка
c) Немає такої тварини
5. У тигра не тільки шкура смугаста, а й тіло теж
a) Неправда
b) Правда
c) Тільки у деяких особин
6. У якої пташки мозок менший від ока?
a) У страуса
b) У горобця
c) У ківі
7. Леви не гарчать поки їм не виповниться …
a) 6 місяців
b) 2 роки
c) 5 років
8. Яка тварина найкрупніша на Землі?
a) Слон
b) Біла акула
c) Голубий кит
9. Яка тварина при небезпеці прикидається мертвою?
a) Опосум
b) Коала
c) Скунс
10. Яка риба вважається найбистрішою?
a) Риба-вітрильник
b) Скат
c) Акула
11. Яка частина тіла людини не має кровопостачання?
a) Мочка вуха
b) Язик
c) Рогівка ока
12. Чи може людина дихати і ковтати одночасно?
a) Так
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b) Ні
c) Лише в дитинстві (до року)
13. Хто має унікальні відбитки пальців?
a) Лише люди
b) Людина та коала
c) Більшість ссавців
14. Який м’яз вважається найсильнішим?
a) Язик
b) Серцевий
c) Біцепс
15. Який розмір має серце людини?
a) Приблизно як величина кулака
b) Приблизно з тенісний м’яч
c) Розміри дуже різняться у різних людей
Коноваленко Софія-Ксенія Володимирівна
11 клас, КЗ «Маловисківський ліцей імені Г.М. Перебийноса»
Маловисківської міської ради Кіровоградської області
1. Яка наука вивчає папоротеподібні?
a) альгологія
b) бріологія
c) птеридологія
2. Як називається екологічна група рослин, що ростуть на
засолених ґрунтах?
a) гігрофіти
b) псамофіти
c) галофіти
d) геліофіти
3. Як називається чергування статевого та нестатевого способів
розмноження?
a) онтогенез
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b) метагенез
c) гіпогенез
d) кон'югація
4. Яку кількість камер серця має більшість плазунів?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
5. Транспірацією у рослин називають:
a) випаровування води
b) поглинання води
c) поглинання кисню
d) виділення вуглекислого газу
6. Гутація відбувається
a) через листки
b) через корінь
c) через стебло
7. Причиною ритмічної зміни температури тіла людини протягом
року є обертання
a) Землі навколо Сонця
b) Землі навколо власної осі
c) Місяця навколо Землі
d) Місяця навколо власної осі
8. Оберіть правильні твердження:
А. До круглих червів білу планарію і печінкового сисуна.
Б. Круглі черви мають первинну порожнину тіла.
a) правильним є лише твердження А
b) правильним є лише твердження Б
c) обидва твердження є правильними
d) жодне твердження не є правильним
9. Які патогени називають простими вірусами?
a) які складаються лише з одного білка
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b) які складаються лише з нитки РНК
c) капсид яких складається лише з одних білків
d) капсид яких складається лише з білків і ліпідів
10. Муреїн формує шар навколо мембрани
a) грибів
b) рослин
c) тварин
d) бактерій
11. Дихальний центр розташований у
a) спинному мозку
b) довгастому мозку
c) мозочку
d) проміжному мозку
12. Початок та закінчення малого кола кровообігу:
a) ліве передсердя, правий шлуночок
b) праве передсердя, лівий шлуночок
c) лівий шлуночок, праве передсердя
d) правий шлуночок, ліве передсердя
13. Яка органела виконує функцію розщеплення макромолекул в
клітині?
a) мітохондрія
b) рибосома
c) лізосома
d) ЕПС
14. До хвороб, що спричиняють хромосомні мутації, НЕ відносять
a) Синдром котячого крику
b) Синдром Дауна
c) Полідактилія
d) Альбінізм
15. Транскрипція відбувається
a) в мітохондріях
b) в пластидах
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c) в ядрі
d) в цитоплазмі

Корнієнко Владислава Максимівна
гурток «Біологи», 10-А клас, Пологівська гімназія «Основа»
1.Який процес є порушенням первинної структури білка?
А денатурація
Б деструкція
В трансляція
Г ренатурація
2.Рослинну клітину помістили в концентрований розчин кухонної
солі. Процес, що відбувається під час цього в клітині, це –
А плазмоліз.
Б піноцитоз.
В деплазмоліз.
Г фагоцитоз
3. В еукаріотичних клітинах є дві популяції рибосом - вільні та
зв'язані з
А комплексом Гольджі
Б лізосомами
В ендоплазматичною сіткою
Г клітинною мембраною.
4.У клітинах еукаріотів є органели, обмежені однією мембраною.
Це –
Апластиди. Бпероксисоми. Вмітохондрії. Грибосоми.
5. Молекули ДНК в мітохондріях забезпечують
А синтез глюкози.
Б фотоліз води.
В цитоплазматичну спадковість.
Г деплазмоліз.
6. Гепатит А - хвороба, яку спричиняють
А тварини. Б гриби.
В бактерії. Г віруси.
7. Існують водорості, клітина яких оточена панциром. Він
складається з двох половинок, що містять сполуки Силіцію.
Укажіть ці водорості.
А зелені
Б бурі
В діатомові Г червоні
8. Найпростіші, клітина яких розташована всередині черепашки, це А трипаносоми.
Б споровики.
В інфузорії.
Г форамініфери.
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9. У виробництві натурального шовку використовують лялечкі
комах ряду
А Лускокрилі.
Б Твердокрилі.
В Перетинчастокрилі.
Г Прямокрилі.
10. Ріст кісток у товщину відбувається за рахунок
А хрящової тканини.
Б гормонів гіпофіза.
В зовнішнього шару окістя. Г внутрішнього шару окістя.
11. Під час зсідання крові
А гемоглобін перетворюється на оксигемоглобін.
Б фібриноген перетворюється на фібрин.
В утворюються гормони та біологічно активні речовини.
Г утворюються антитіла.
12. Унаслідок дії симпатичної нервової системи
А посилюються серцеві скорочення.
Б збільшується виділення шлункового соку.
В посилюється перистальтика кишечника.
Г розширюються кровоносні судини.
13. Укажіть правильну характеристику дихальної системи
А до її складу входить трахея та три бронхи
Б об'єми правої та лівої легень однакові
В внутрішня поверхня легені вистелена плеврою
Г голосові зв'язки знаходяться в гортані
14. Гіпофункція гіпофіза у ранньому віці призводить до розвитку
А карликовості.
Б аддисонової хвороби.
В гігантизму.
Г діабету.
15. У курей строкате забарвлення оперення визначається
зчепленням із Х-хромосомою геном В, чорне - b. Чорного півня
схрестили зі строкатою куркою. Яка ймовірність появи в F1 самців,
схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать жіноча.
А 0%
Б 25%
В 50%
Г 100%
Відповіді:
1. Б
2. А
3. В
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Б
В
Г
В
Г
А
Г
Б
А
Г
А
А

Коробка Валерія Віталівна
9 клас, Вишневецька загальноосвітня школа I-III ступенів
І рівень
1. З перерахованих органів НЕ відноситься до травної системи
А) Трахея
Б) Слинна заліза
В) Глотка
Г) Стравохід.
2. Для травної системи характерні
А) Механічна функція
Б) Секреторна функция
В) Всі перераховані функції Г) Усмоктувальна функція .
3.Безумовні рефлекси виникають на
А) Неспецифічний подразник
Б) Індивідуальні
В) Вроджені .
4. Еритроцити виробляються в
А) Червоному кістковому мозку Б) Селезінці
В) Печінці
Г) Лімфатичних вузлах.
5. Установи, які фізіологічні системи органів є в організмі людини
А) Мембранна
В) Клітинна Г) Опорно – рухова .
ІІ| рівень ( можливі декілька правильних відповідей)
6. Установи назву тканин, що НЕ містяться в організмі людини
А) Епітеліальна
Б) Щільна
В) Нервова
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Г) Асиміляційна
Д) М'язова
Е) Сполучна .
7. Укажи назву нітрогеновмісної основи, що входить до складу
молекули ДНК
А) Фруктоза Б) Глікоген В) Аденін
Г) Тимін .
8.До складу дихальної системи входить
А) Епіфіз Б) Легені В) Трахеї Г) Бронхи .
9. До еукарiотів належать
А) Тварини Б) Бактерії В) Рослини Г) Гриби .
10.Будова ядра
А) Ядерна оболонка Б) Хроматиди
В) Ядерце
Г) Каріоплазма
Д) Хроматин.
ІІІ рівень .Дайте визначення.
11. Рибосоми – це ...
Мембрана – це ...
Фотосинтез – це …
12.
Визнач
характеристику
властивостей
біологічної
системи(можливі декілька правильних відповідей)
А) Самоконтроль процесів, що відбуваються у системі
Б) Система може існувати лише за умови зовнішнього контролю
В) Закритість системи — відсутність обміну речовин і
енергії з оточуючим середовищем
Г) Здатність до якісних та кількісних змін.
13. Оціни правильність тверджень про ліпіди.
1. До складу ліпідів входять атоми Оксигену
А) Правильно Б) Неправильно .
2. Лактоза належить до ліпідів
А) Правильно Б) Неправильно .
14. Установи правильність тверджень про нуклеїнові кислоти
1. До складу нуклеїнових кислот входять атоми Оксигену
A) Правильно Б) Неправильно .
2. До складу нуклеїнових кислот входять нітрогеновмісні
основи
А) Правильно Б) Неправильно .
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ІV рівень
15. До складу білка входить 800 амінокислот. Визначте довжину
гена, який кодує синтез цього білка ?
А) 816 нм; Б) 345 нм; В) 800 нм; Г) інша відповідь.
Правильні відповіді .
1. А), 2. В), 3. В), 4. А), 5. В), 6. А), В), Д),Е), 7. В), Г), 8. Б), В), Г), 9. А), В), Г), 10.
А), В), Г), Д), 11. Рибосоми - це органели, які містяться у клітинах еукаріотів і
прокаріотів. Мембрана - зовнішня оболонка живої клітини, яка відокремлює
цитоплазму клітини від навколишнього середовища. Фотосинтез - процес
синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії
світла й за участю фотосинтетичних пігментів. 12. А), Г), 13. 1. А), 2. Б), 14. 1.
Б), 2.А), 15. А).

Дано:
Склад білка –
800амінокислот
l (нуклеотида) – 0,34 нм.
Розв'язання
1.Визначаємо кількість нуклеотидів в одному ланцюгу гена,
який даний білок:
800×3 = 2400 (нуклеотидів).
2.Визначаємо довжину гена:
L (гена) = 2400×0,34 = 816(нм)
Коробка Вєроніка Юріївна
11-А клас, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 113
Стрес та дистрес
1. Яка частина головного мозку відповідає за стрес:
а) Гіпофіз б) Гіпоталамус в) Довгастий мозок г) Міст
2. Якою є перша стадія при загальному адаптаційному синдромі:
а) Стадія виснаження б) Стадія тривоги в) Стадія адаптації
3. Які з цих психологічних ознак є ознаками стресу(2 варіанти
відповідей):
а) Страх б) Розсіювання уваги в) Зниження самоконтролю
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г) Гальмування процесу ухвалення рішення
4. Які є види стресу за впливом на організм(2 варіанти відповідей):
а) Гострий б) Деструктивний
в) Конструктивний г) Хронічний
5. Стадія стресу, що характеризується відношенням порушеного
гомеостазу:
а) Стадія адаптації б) Стадія тривоги в) Стадія виснаження
6. За походженням біотичні чинники поділяють на:
а) Внутрішньовидові
б) Вірусогенні
в) Міжвидові
г) Мікробіогенні
7. Наскільки відсотків залежить стан людини від навколишнього
середовища:
а) 20%
б) 50%
в) 70%
г) 10%
8. За що відповідає адреналін і норадреналін (2 варіанти відповідей):
а) підвищення частоти нервових скорочень
б) роботу головного мозку
в) підвищення артеріалного тиску
г) пригнічення імунної системи
9. До найважливіших біотичних чинників, що чинять прямий вплив
на здоров'я людини, належать:
а) віруси
б) мікроорганізми
в) правильне харчування
г) інвазійні види
10) На які системи організму впливає стрес:
а) Мязова система
б) Імунна система
в) Репродуктивна система г) На всі системи
11) Що відбувається з організмом людини при хронічному
дистресі(2 варіанти відповідей):
а)
гостре
виснаження
резервів
катехоламінів,
глюкокортикоїдів
б) надмірне підвищення кров'яного тиску
в) викид катехоламінів і глюкокортикоїдів
г) різке падіння імунітету
12) Стрес, що перевищує критичний рівень називають:
а) Стрес б) Гіперстрес в) Дистрес г) Суперстрес
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13) Що не є причиною дистресу:
а) тривала неможливість задовольнити фізіологічні потреби
б) незвичні умови життя
в) тривалі негативні емоції
г) різка зміна смакових рецепторів
14) У кого найчастіше виникає дистрес:
а) у плода вагітних жінок
б) у підлітка
в) у людини середнього віку
г) у людини похилого віку
15) Чи може дистрес бути корисним:
а) Ні,тільки стрес може бути корисним б) Ні
в) Так
г) Так,але за певних умов
Король Катерина Олегівна
11
клас,
Коростишівський
навчально-виховний
комплекс
«Спеціалізована школа І ступеня-гімназія» імені Олега Ольжича
Житомирської області
1. Яку функцію НЕ виконують адаптації?
а) допомагають переживати значні зміни в навколишньому
середовищі
б) забезпечують підтримання гомеостазу біологічних систем
за змін умов зовнішнього та внутрішнього середовища
в) протидіять збудникам інвазійних хвороб, а також впливу
речовин, що мають антигенні властивості
2. На які категорії НЕ поділяється імунітет?
а) вроджений та набутий б) замісний та імуносуперуючий
в) клітинний і гуморальний
3. Який з видів не належить до адаптації?
а) морфологічні
б) синтетичні
в) соціальні
4. Кому притаманна найскладніша будова з усіх прокаріотів?
а) ціанобактерії
б) актиноміцети
в) мікоплазми
5. Що відрізняє еукаріоти від прокаріотів?
а) форма
б) кількість органел
в) наявність ДНК у хромосомі
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6. Що таке мінливість?
а) здатність
живих організмів набувати
нових
ознак,
відмінних від предків і їхніх станів у процесі індивідуального
розвитку, різноманітність ознак серед представників даного виду.
б) стійкі дискретні зміни генетичного апарату, що
виникають раптово і впливають на ознаки й властивості організмів
та вірусів.
в) процес передачі в низці поколінь подібних ознак згідно з
певними біологічними законами.
7. Період між двома послідовними поділами клітин – це?
а) інтерфаза б) мейоз
в) мітоз
8. Тривалість інтерфази у клітинному циклі становить...
а) 25%
б) 78%
в) 90%
9. Оберіть правильний порядок фаз мітозу:
а) метафаза, профаза, анафаза, телофаза
б) профаза, анафаза, метафаза, телофаза
в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза
10. Які клітини діляться шляхом мітозу
а) будь-які б) лише статеві в) лише нестатеві (соматичні)
11. Сукупність всіх властивостей та ознак організму – це?
а) генотип б) фенотип в) зигота
12. Схрещування при якому враховують одну пару ознак – це?
а) полігібрибне
б) моногібридне
в) дигібридне
13. Який з видів не належить до моніторингу?
а) глобальний
б) місцевий в) державний
14. Стінка серця складається з трьох шарів:
а) ендокарда, перикарда, епікарда
б) ендокарда, міокарда, епікарда
в) міокарда, перикарда, епікарда
15. Вкажіть те, що НЕ характеризує автоматію серця:
а) водії ритму
б) здатність до збудження без зовнішніх подразників
в) електрокадіограма
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Королюк Софія Леонідівна
9 клас, Радивилівський ліцей № 1 Радивилівської міської ради
Рівненської області
Тема: Будова клітини
1. За що відповідає лізосома?
А) розщеплення макромолекул
Б) транспорт білків
В) енергію клітини Г) утворення білків
2. Чим відрізняється рослинна клітина від тваринної?
А) наявністю вакуоль Б) цитоплазмою
В) кількістю ядер г) наявністю пластид
3. Непостійні структури клітини - це...
А) органели
Б) ядро
В)включення Г) цитоплазма
4. У біосинтезі білків беруть участь немембранні органели ...
А) мітохондрії Б) лізосоми в) рибосоми
г) ядро
5. Вакуолі у яких відбувається перетворення поживних речовин та
мікроорганізмів, що надходять у клітину називаються...
а) скоротливі б)травні в)дихальні
г)енергетичні
6. З чого складається внутрішнє середовище ядра?
А) цитоплазма б) каріоплазма В) ядерце г) хроматин
7. У клітинах прісноводних одноклітинних тварин і водоростей є
вакуоля...
а) рухаючи б) травна в) скоротлива г) дихальна
8. Справжні гриби мають у своєму складі клітинної оболонки
полісахарид, який підвищує її міцність. Він називається...
а) целюлоза б) ліпід
в) хітин
г) мурен
9. Що входить до зовнішнього середовища ядра?
а) каріоплазма б) хроматин в) ядерна оболонка г) ядерце
10. Що відноситься до включень?
а) жири б) білки в) хроматин г) вуглеводи
11. У біосинтезі білків беруть участь немембранні органели ..
а) мітохондрії
б) лізосоми в) рибосоми г) ядро
12. Яка функція лейкопластів?
а) фотосинтез б) забарвлення
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в)накопичення поживних речовин
г) пігментація
13. Внутрішнє середовище клітини між клітинною мембраною та
ядром називається...
а) клітинним соком б) цитоплазмою
в) водним середовищем
г) каріоплазмо
14. Клітинна оболонка у рослин складається з...
а) цитоплазми б) мембрани в) целюлози г) ліпідів
15. Які головні функції виконує клітинна мембрана?
а) передача спадкової інформації б) транспорт речовин
в) захист г) генератор енергії
Коширець Анна Вікторівна
10 клас, Луцький НВК «Гімназія №14 імені Василя Сухомлинського»
Примітки: *-правильна відповідь
З 1-8 тест виберіть ОДНУ правильну відповідь:
1. У якому із наведених рядків, рослини належать до однієї родини:
А Картопля, помідор, дурман, морква
Б Модрина, саговник, ялина, туя
*В Вишня, яблуня, горобина, троянда
Г Арахіс, конюшина, грицики, капуста

2.
Вкажіть до якої родини належить дана рослина:
*А Жовтецеві
Б Розові
В Складноцвіті
Г Губоцвіті
3. Наука, що займається вивченням водоростей:
А Ліхенологія
Б Ботаніка
*В Альгологія
Г Птеридологія
4. Скільки слухових кісточок міститься у середньому вусі жаби:
*А 1 Б 0
В3
Г4
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5. Найменш щільний орган людського тіла:
А Шкіра
*Б Легені
В Трахея
6. Інша назва трикуспідального клапану:
А Мітральний
Б Аортальний
*В Тристулковий Г Двостулковий

Г Жовчний міхур

7.
На рисунку наведено організм, що є збудником:
А Лейшманіозу
Б Малярії
*В Сонної хвороби
Г Дизентерії
8. Цикл Кребса є стадією:
А Підготовчого етапу енергетичного обміну
Б Безкисневого етапу енергетичного обміну
*В Кисневого етапу енергетичного обміну
Г Гліколізу
З 9-15 виберіть КІЛЬКА правильних відповідей:
9. До комах з повним перетворенням належать:
*А Блоха собача
*В Білан капустяний
Г Дозорець-імператор
*Д Комар звичайний
10. До функцій ліпідів не належать:
А Запасаюча Б Захисна
В Структурна
*Г Транспортна
*Д Каталітична
11. Захисну функцію у організмі людини виконують білки:
А Міозин
Б Тубулін
*В Лізоцим
*Г Інтерферон
Д Пепсин
12. У яких із перерахованих процесів беруть участь мікротрубочки:
*А Клітинний поділ
*Б Транспорт речовин у клітині
*В Формування клітинного скелету
Г Синтез АТФ
Д Клітинне дихання
13. Симпатична нервова система:
*А Підвищує частоту і силу скорочень
*Б Розширює зіниці
*В Зменшує секрецію травних залоз
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Г Розслабляє сечовий міхур
*Д Підвищує обмін речовин
14. У якої з рослин у життєвому циклі переважає гаметофіт:
*А Сфагнум
Б Орляк звичайний
*В Маршанція мінлива
Г Селагінела Д Хвощ польовий

15.
Виберіть ознаки, що характеризують даний організм:
*А Належить до класу Ракоподібних
Б Є паразитом
*В Основним органом руху є довгі гіллясті вусики
*Г Інша назва Водяна блоха
Д Основна їжа-водорості та різноманітні рослини
Кравченко Андрій Олександрович
1 курс ПКНГ імені Юрія Кондратюка
1.Репродукція відбуваеться такими шляхами:
А) статевим, нестатевим та вегетативним розмноженням ;
Б)Завжди поділом клітини навпіл;
В)тільки вегетативним шляхом.
2.Які органоїди не містять ДНК?
А)мітохондрії;
Б)клітинний центр; В)рибосома.
3.Позначте на якому малюнку зображено метафазу мітозу:

А
Б
В
Г
4.Віруси викливакають захворювання?
А)тиф;
Б)грип;
В)чума;

Г)холера.
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5.На якому малюку зображена молекула ДНК:

А
Б
В
6.Який набір хромосома має зигота?
А)гаполоїдний;
Б)диплоїдний;
7.Яка структура молкули АТФ:

В)тетраплоїдний.

А)біополімер;
Б)мономер; В)нуклеотид.
8.В якій фазі фотосинтезу утворюється кисень?
А)темновій; Б)світловій; В)і в темновій, і в світловій.
9.Репаративна регенерація може бути:
А)повною та не повною;
Б)клітиною та повною;
В)частковою та неповною.
10.Віруси-бактеріофаги уражають:

А)Рослин; Б)тварин;
В)гриби;
Г)бактерії.
11.Які частини яйцкеклітини є носіями спадкової інформації?
А)цитоплазма;
Б)мітохондрії;
В)ядро;
Г)рибосоми.
12.Встановіть відповідність між речовинами та їх ознаками:
1.Полісахариди
А)Мономер-нуклеотид
2.Білок
Б)Мономер-моносахарид
3.Нуклеїнова кислота
В)Не біополімери
4.Ліпіди
Г)Мономер-амінокислота
Д)Неорганічна речовина
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13.Встановіть відповідність між організмами та їх особливостями:
1.Віруси
А)Клітинні без’ядерні організми
2.Аероби
Б)Структурно-функціональна одиниця живого
3.Еукаріоти В)Потребують вільного кисню
4.Бактерії
Г)Доклітинні організми
Д)Ядерні організми
14.Встановіть відповідність між метаболічним явищем і місцем ,де
воно відбувається
1.Цитоплазма
А)Транскрипція
2.Ядро
Б)Трансляція
3.Мітохондрії
В)Фотоліз води
4.Рибосома
Г)Субстратне фосфорилювання
Д)Окисне фосфорилювання
15.Установіть відповідність між класами органічних сполук у
речовинами, які до них належать:
1.Ліпіди
А)РНК
2.Білки
Б)Гліцерин
3.Вуглеводи
В)Віск
4.нуклеїнові кислоти
Г)хітин
Д)Актин
Правильні відповіді
1.А, 2.А, 3.Б, 4.Г, 5.А, 6.Б, 7.В, 8.Б, 9.А, 10.Г, 11.В, 12.1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В., 13.1-Г; 2В; 3-Д; 4-А., 14.1-Г; 2-А; 3-Д; 4-Б., 15.1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-А.

Крамар Єгор Олексійович
гурток «Поглиблене вивчення біології» комунального закладу
Сумської міської ради - Сумський міський центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді
1.Яка взаємодія генів спостерігається у випадку успадкування
забарвлення плодів суниць?
a. Повне домінування
b. Неповне домінування
c. Епістаз
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d. Полімерія
2.Скільки молекул АТФ
утворюється внаслідок повного
розщеплення глюкози?
a. 12
b. 24
c. 36
d. 38
3.Властивість генетичного коду, яка полягає в тому, що одну
амінокислоту можуть кодувати кілька різних триплетів,
називається:
a. Універсальністю
b. Виродженістю
c. Унікальністю
d. Триплетністю
4.Назвіть лишайник, що є основним джерелом живлення північних
оленів.
a. Ксанторія
b. Пармелія
c. Уснея
d. Кладонія
5.Які організми, згідно з теорією ендосимбіозу, дали початок
пластидам?
a. Археї
b. Ціанобактерії
c. Одноклітинні тварини
d. Цвілеві гриби
6.У прісноводних водоймах, що добре прогріваються, зокрема
водосховищах, водоймах-охолоджувачах теплових й атомних
електростанцій, ставках тощо, відбувається “цвітіння” води.
Описане явище зумовлене розмноженням.
a. Зелених водоростей
b. Грибів
c. Ціанобактерій
d. Бурих водоростей
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7.У виробництві натурального шовку використовують лялечки
комах ряду
a. Лускокрилі
b. Твердокрилі
c. Перетинчастокрилі
d. Прямокрилі
8.Назвіть збудник поліомієліту.
a. Складні дволанцюгові РНК-віруси
b. Прості дволанцюгові РНК-віруси
c. Складні одноланцюгові РНК-віруси
d. Прості одноланцюгові РНК-віруси
9.Який орган закладає листковий листок ектодерма?
a. внутрішні зябра
b. Скелет
c. Хорда
d. Задня кишка
10.Ріст якої меристеми сприяє утворенню річних кілець?
a. Первинної
b. Верхівкової
c. Бічної
d. Вставної
12.Які організми ведуть фотоавтотрофний спосіб життя?
a. Галофільні археї
b. Залізобактерії
c. Пурпурні несірчасті бактерії
d. Трутовик
13.Катіони якого хімічного елемента зумовлюють блакитне
забарвлення крові головоногих молюсків?
a. Купруму
b. Магнію
c. Мангану
d. Ферму
14.Який спосіб розмноження переважає у лишайників?
a. Статеве
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b. Шизогонія
c. Вегетативне
d. Партеогенез
15.Відомо, що 1 га соснового лісу виділяє за рік 5,6 т кисню та
понад 0,5 т згубної для бактерій летких речовин, назвіть їх.
a. Борнеоли
b. Фітонциди
c. Евозини
d. Арени
Красуцька Діана Григорівна
11
клас,
Коростишвський
навчально-виховний
комплекс
«Спеціалізована школа - І ступеня гімназія» імені Олега Ольжича
1. Зa добу людина вдихає 25 кг повітря. При роботі двигунa
внутрішнього згорaння витрачається 1825 кг кисню нa кожні 100
км шляху. Який чaс могла б дихати цим киснем людинa?
А) 25 діб;
Б) 73 доби;
В)56 діб;
Г)70 діб.
2. Поясніть чому при недостaтній кількості гормонів
щитоподібної зaлози може порушитися зсідaння крові?
А) Ca – гормон щитоподібної залози, що aктивно впливає нa
процес зсідaння крові;
Б) гормони щитоподібної зaлози безпосередньо впливaють нa
процес зсідaння крові, тому очевидно, що при їх поганому
виробленні порушується цей процес;
В) при недостатній кількості, гормони щитоподібної залози
починaють виробляти токсичні речовини, які згубно впливaють на
процес зсідaння крові;
Г) Ca приймає участь у зсіданні крові. Гормони щитоподібної
залози контролюють концентрацію вітаміну Д в організмі, а Ca
може засвоїтися лише при його наявності.
3. Як відбувається живлення гіaлінового хряща, який не має
кровоносних судин?
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А) нaуковці ще не повінстю дослідили дане зaпитання;
Б) це запитанняє є не коректним, так як гіaліновий хрящ має
кровоносні судини;
В) шляхом дифузії поживних речовин з охрястя;
Г) у медицині існує спеціaльна процедура: за допомогою
шприца вводится фізіологічний розчин.
4. У дaвні чaси aнaтоми нaзвали довгaстий мозок «життєвим
вузолом». Нa основі яких спостережень з’явилася тaка назва?
А) тaка форма оргaну була притамaнна лише оствіченим
людям; містить запас речовин, який слугує резервом при
екстримaльних умовах та сильній мозковій діяльності.
Б) у білій мaсі є сіра речовина, яка утворює окремі ядра;
зaбезпечує регуляцію кровообігу, серцевої діяльності та дихання;
В) його формa нагадує вузол; забезпечує діяльність видьлої
системи, травної ситеми та стaтевої системи;
Г) під впливов деяких речовин зовнішнього середовищa може
змінювати форму; впливає на всі системи організму.
5. Під чaс війни порaнені люди прикладали до ран мохи. З
якою метою вони це робили?
А) мох містить в собі клітковину, білкові речовини,
мінеральні і фенолоподібні речовини «сфагнол», що мають
антисептичні властивості;
Б) у давнину мох вважався священою рослиною, яка швидко
загоює рани;
В) хлорофіл, що міститься у слані моха , має у своєму склaді
речовини, які знешкоджують мікроорганізми;
Г) мох має опушення тaлому, яке при подaльших
дослідженнях довело антисептичні властивості.
6. Виберіть представникa ссaвців, що належить до ряду
Непaрнокопитні:
А)
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Б)

В)

Г)

7. Як було виявлено фітонциди?
А) зa допомогою банана;
Б) зa допомогою цибулі;
В) досліджували повітря;
Г) зa допомогою насінини
кактусa.
8. О.Єлкін
та
О.Дaнилов
зaпропонували
назвати
взaємовідносини грибa й зеленої водорості в лишaйнику:
А) коменсaлізмом;
Б) мутуaлізмом;
В) парaзитимом;
Г) ендопaразитосапрофітизмом.
9. Укaжіть функцію мінерaльних речовин в оргaнізмі людини:
А) визнaчають осмотичний тиск рідин оргaнізму, іонний
склад
тканин, стaбільність колоїндних сполук, aктивність
ферментів;
Б) прискорюють процеси вивільнення енергії під час
окиснення білків;
В )пригнічують процеси вивільнення енергії під час
окиснення білків;
Г) зумовлюють розклaд токсичних речовин.
10. На рисунку гaметофіт познaчений літерою:
А)
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Б)

В)
Г)

11. Укaжіть, що продукують додaткові залози шлунка:
А) шлунковий сік;
Б) слиз;
В) лізоцим;
Г) соляну кислоту.
12. Укaжіть назву безджгутикових спор, за допомогою яких
безстатевим способом розмножуються зелені водорості:
А) апланогамети;
Б) апогaмети;
В) аплaноспори;
Г) зооспори.
13. Якa приблизнa кількість м’язів задіянa, коли людинa робить
один крок?
А) 130;
Б) 70;
В) 200;
Г) 2.
14. Яку відстань має пройти людинa, щоб отримати те ж
навaнтaження, що й очі протягом дня?
А) 2 км;
Б) 10 км;
В) 20 км;
Г) 80 км.
15. Яка речовинa виділяється зі сльозами, коли хтось ріже
цибулю?
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А) оцтоa кислотa;
В) сірчaна кислотa;

Б) яблучна кислота;
Г) хлориднa кислота.
Красюк Владислав Олегович

9-Б клас, Одеський ліцей 63
Тестові завдання
1. З яким рівнем організації пов’язаний термін «делеція»:
А) ДНК та РНК Б) Генетичний рівень В) Хромосомний рівень
2. Еритроцити – клітини, що відрізняються від інших клітин ссавців
тим, що:
А) Являються єдиними клітинами, що циркулюють по
кровоносним судинам
Б) Не мають ядра та більшості органел
В) Беруть участь у зсіданні крові
3. Визначте, у яких відносинах можуть бути гепард та леопард:
А) Нейтралізм, конкуренція
Б) Мутуалізм, коменсалізм
В) Аллелопатія, нейтралізм
4. Вуха та ніс відрізняються від інших органів людини тим, що:
A) Ростуть все життя
Б) Є єдиною складовою своїх сенсорних систем
В) Мають спільні залози
5. На болотах та інших водоймах зі «стоячою» водою можна
побачити бульбашки, які піднімаються до поверхні та безшумно
щезають. Це – болотний газ, який утворюється у процесі гниття
рослинних відкладень під шаром природного мулу. Що це за газ?
А) Аміак
Б) Метан
В) Арсин (суміш миш’яка та водню)
6. Один рибалка зібрався ловити щуку. У сітківці щуки на тричотири великі палички доводиться тільки одна колбочка. Тож яку
слід вибрати йому приманку, щоб зловити щуку швидше?
А) Приманку, що детально відтворює форму риби (луску,
плавці тощо)
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Б) Яскраву та кольорову приманку, що не відрізняється
високою деталізацією
7. Згідно з показниками 2020 року Київ зайняв 19 місце серед
найзабрудненішніх міст світу. Цією галуззю займаються вчені якої
науки?
А) Ландшафтна екологія
Б) Промислова екологія
В) Урбоекологія
8. 1960 г. - англійський біолог Джуліан Хакслі, працюючи
гендиректором ЮНЕСКО, здійснює робочий візит до Східної Африки
для оцінки стану екології регіону і проведення необхідних заходів
щодо захисту навколишнього середовища.
Після повернення вченого в Лондон, він пише інформаційні статті в
газету «Observer», про загрозу зникнення деяких видів тварин через
швидкі темпи знищення їх природного місця існування. Бізнесмен
Віктор Столана, запропонував організувати фонд зі збору фінансових
коштів на природоохоронні заходи. Емблемою фонду стала тварина,
чия батьківщина вважається Китай. Про яких фонд іде річ?
А) UNEP
Б) WWF
В) Greenpeace
9. Яке дерево найчастіше використовують для вироблення сірників
і чому?
А) Дуб, прочність деревини
Б) Тополя, легкість в обробці
В) Осика, мало смолистих речовин
10. Який чагарник найдовговічніший?
А) Ялівець Б) Глід
В) Шипшина
11. Зазвичай у хижаків така поведінка не спостерігається. Ця
тварина ніколи не пійде на полювання брудним. Влітку
викупається в річці. А після прийому їжі прополоще рот та зуби у
воді. Про яку тварину йдеться в описі?
А) Рись
Б) Алігатор В) Тигр
12. Тривалість життя клітин людини дуже різняться один від
другого. Клітини кишечника живуть 2-4 дні, шкіри – 10-30 днів,
сперматозоїди – 2 місяці. З цим відрізняється і пам’ять кожної
клітини. А які клітини мають найдовшу пам’ять?
А) Т-клітини (лімфоцити)
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Б) Нервові клітини
В) Клітини кісткового мозку
13. Згідно з дослідом Датських вчених, найсильніші м’язи
виявились у морського ракообразного – копепода, За одну секунду
м’язи кінцівок копепода можуть переміщуватись на довжину до
500 довжин свого тіла. А які м’язи найсильніші у людини?
А) Міокард Б) М’язи стегна
В) Жувальний м’яз
14. Це інфекційне захворювання тричі находило на весь світ. Це
захворювання погубило більшу частину армії Богдана
Хмельницького. З цим захворювання пов’язане і місто Одеса, де
залишилось пам’ятне місце. Про яку хворобу йдеться?
А) Чорна оспа
Б) Чума
В) Холера
15. Встановіть відповідність між терміном і поняттям:
1. Регенерація 2. Реплікація 3. Ренатурація
А) Процес відновлення 2-ої, 3-ої, 4-ої структур білка
Б) Здатність живих організмів з часом відновлювати
пошкоджені тканини
В) Утворення двох дочірніх клітин.
Відповіді: 1-В, 2-Б, 3-А, 4-А, 5-Б, 6-А, 7-В, 8-Б, 9-В, 10-А, 11-В, 12-А, 13-В, 14-Б,
15. 1-Б, 2-В, 3-А

Кривулько Кіра Олегівна
9-А клас, НВК:ЗШ І-ІІІ ст.- гімназії №1
1.Біологія -це
А)комплекс наук про живу природу
Б)наука, яка вивчає вимерлі організми
В)наука, що вивчає функції організм
2. Встановити відповідність:
1)Ботаніка
А) вивчає гриби
2) Зоологія
Б) вивчає різноманітність організмів
3) Систематика
В) вивчає рослин
4) Мікологія
Г) вивчає тварин
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3. Стан організму людини, при якому всі його органи повноцінно
функціонують – це…
А)Хвороба
Б)Здоров'я
В)Рефлекс
4. Як зозуля виховує потомство?
А) сама
Б) разом із самцем
В) підкидає своїх дітей прийомним батькам
5. Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має
А) вакуолю з клітинним соком Б) ЕПС В) мітохондрії
6. Здатність організму протистояти всьому, що йому генетично
чужорідне– це
А) Тромбози
Б) Імунітет
В) Анемія
7. Яка маса серця?
А)500-800 гр
Б) 100-250гр
В)250- 360гр
8. Людина здатна чути
А) від 1 до 20 Гц Б) від 10 до 100 Гц В) від 16 до 20000 Гц
9. Білки – це
А) біополімери, мономерами яких є амінокислоти
Б) молочний цукор
В) буряковий цукор
10. Ділянка ДНК, яка кодує спадкову інформацію про первинну
структуру одного білка – це
А)Стан гена
Б)Ген
В)Генон
11. Яке запліднення відбувається в організмі самки?
А) зовнішнє
Б) внутрішнє
12. Наука про закономірності, спадковості та мінливості організмів
– це
А)Генетика
Б)Екологія
В)Зоологія
13. Алель – це…
А) сукупність усіх генів організму
Б) стан гена
В) сукупність усіх ознак і властивостей організму
14. Розпізнайте 3-тю групу крові:
А)i⁰ i⁰
Б)IA i⁰
В)IB IB
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15. При схрещуванні гібридів першого покоління між собою, у
другому поколінні спостерігається розщеплення за фенотипом 3:1,
за генотипом 1:2:1 – це закон….
А) домінування
Б) розщеплення
В) домінування і розщеплення.
Криштопа Ілля Олександрович
9 клас, Гадяцький обласний науковий ліцей-інтернат, II-III
ступенів імені Є.П.Кочергіна, Полтавської обласної ради
1. У зв'язку з чим у більшості хвойних рослин, листки набули
форми голок?
a) Для забезпечення майже повного припинення
випаровування води;
b) Через необхідність захисту від рослиноїдних тварин;
c) Для виділення більшої кількості кисню;
d) Для запобігання обламування гілок.
2. Основним підкоровим центром більшості аналізаторів є…
a) Гіпоталамус;
b) Ядра середнього мозку;
c) Таламус;
d) Ядра довгастого мозку.
3. Людина може захворіти на холеру, якщо збудник цієї хвороби
потрапить…
a) До травного каналу разом з їжею та водою;
b) До легень з повітрям;
c) У кров крізь пошкоджену шкіру;
d) На слизові оболонки під час статевого контакту.
4. Що сприяє проникненню червоних водоростей на значні глибини?
a) Глибоководні корені;
b) Скоротливі вакуолі в клітинах;
c) Добре розвинені провідні тканини;
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d) Додаткові пігменти фотосистеми.
5. Яку роль відіграє личинка в житті коралових поліпів?
a) Підсилює внутрішню конкуренцію;
b) Забезпечує розселення;
c) Пришвидшує розвиток;
d) Забезпечує вегетативне розмноження.
6. На місці згарища поступово з'являється трава, потім чагарник.
Яка стадія розвитку біогеоценозу спостерігається?
a) Клімакс;
b) Антропогенна сукцесія;
c) Первинна сукцесія;
d) Вторинна сукцесія;
7. Яка наука застосовує близнюковий метод досліджень?
a) Генетика;
b) Селекція;
c) Цитологія;
d) Порівняльна анатомія.
8. Оселення лишайників на схилах вулканів, якими текла лава, – це…
a) Клімаксу;
b) Первинної сукцесії;
c) Еволюції;
d) Вторинної сукцесії.
9. Місце та перебіг біохімічних процесів у клітині вивчають за
допомогою якого методу?
a) Світлової мікроскопії;
b) Мічених атомів;
c) Центрифугуванням;
d) Електронної мікроскопії.
10. Лишайники є індикаторами забруднення…
a) Повітря;
b) Гірських порід;
c) Води;
d) Ґрунту.
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11. Речовина, яку містить первинна сеча здорової людини, на
відміну від вторинної, – це…
a) Сечовини;
b) Вода;
c) Глюкоза;
d) Амоніак.
12. Утворення вітаміну D в організмі сприяє…
a) Вживання продуктів рослинного походження;
b) Вживання риб'ячого жиру;
c) Інфрачервоне випромінювання;
d) Ультрафіолетове випромінювання.
13. Яке пристосування виникло у скелеті людини у зв'язку з прямоходінням?
a) Грудна клітка сплющена з боків;
b) Відсутність вигинів хребта;
c) Масивні кістки тазу;
d) Плоска форма стопи.
14. На які органічні речовини діють ферменти слини?
a) Вуглеводи;
b) Нуклеїнові кислоти;
c) Білки;
d) Вітаміни.
15. Кісткові риби можуть змінювати глибину занурення за допомогою…
a) Бічної лінії;
b) Спинного плавця;
c) Зябрових тичинок;
d) Плавального міхура.
Кругліцька Владислава Миколаївна
10 клас, Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
Тестові завдання з біології
1. АТФ у клітинах еукаріот синтезується в:
А) рибосомах;
Б) мітохондріях;
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В) ядрі;
Г) хлоропластах;
Д) ендоплазматичній сітці;
Е) комплексі Гольджі.
2. Найміцніший зв’язок у молекулі ДНК між азотистими
основами:
А) аденін-тимін;
Б) гуанін-цитозин.
3. Укажіть, як називають рослинні угруповання:
А) зооценозами;
Б) фітоценозами;
В) біоценозами;
Г) агроценозами.
4. Найбільша кількість складок слизової та восринок
притаманні:
А) 12-палій кишці;
Б) шлунку;
В) стравоходу.
5. Залозою змішаної секреції є:
А) надниркові залози; Б) тимус;
В) гіпофіз;
Г) підшлункова залоза.
6. У яких тварин є діафрагма:
А) ссавців;
Б) риб;
В) птахів;
Г) амфібій.
7. У якої рослини найбільший у світі плід:
А) гороху посівного; Б) гінкго дволопатевого;
В) кокосової пальми; Г) сейшельської пальми.
8. Скелет верхніх кінцівок складається з:
А) скелета плечового поясу; Б) плечової кістки;
В) тазового поясу;
Г) стегнової кістки.
9. Які гормони продукує щитоподібна залоза?:
А) тироксин;
Б) інсулін; В) кальцитонін;
Г)
адреналін.
10. Чим заповнена порожнина внутрішнього вуха?:
А) водою;
Б) киснем; В) рідиною; Г) повітрям.
Завдання 11-15 на встановлення відповідностей
11. Установіть відповідність між типами кісток та їх
представникми:
1) плоскі;
а) плечова та стегнова кістки;
2) трубчасті;
б)лопатки;
3) змішані;
в)ребра;
4) губчасті.
г)нижня щелепа.
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12. Установіть відповідність між відділами скелету та їх кісток:
1) тазовий пояс;
а)лопатка та ключиця;
2) плечовий пояс;
б)плечова кістка та ліктьова;
3) вільна верхня кінцівка;
в)клубова та сіднична кістки;
4) нижня кінцівка.
г)велика та мала гомілкові.
13. Установіть відповідність між назвами збудників та хвороб,
які вони викликають:
1) паличка Коха;
а)сифіліс;
2) коринебактерія;
б)малярія;
3) малярійний плазмодій;
в)дифтерія;
4) бліда спірохета.
г)туберкульоз.
14. Установіть відповідність між вуглеводом та його
знаходженням в живому організмі:
1) глікоген;
а)клітина грибів;
2) хітин;
б)печінка;
3) целюлоза;
в)клітини бульби картоплі;
4) крохмаль.
г)клітинна стінка рослин.
15. Установіть відповідність між групами баткерій та їхніми формами:
1) коки;
а)вигнуті;
2) бацили;
б)звивисті;
3) спірили;
в)паличкоподібні;
4) вібріони.
г)кулясті.
Круковська Альона В'ячеславівна
гурток «Юні ботаніки» КПЗ «Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді», 10 клас, КЗ «Горянівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» Обухівської селищної
ради Дніпровського району Дніпропетровської області
1) Що утворює внутрішнє середовище організму?
А) внутрішні організми
Б) порожнини тіла
В) тканини внутрішніх організмів
✓Г) кров,тканина рідина, лімфа
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2) Що є рідкою частиною крові?
✓А) плазма крові Б) тканинна рідина
В) лімфа
Г) фізіологічний розчин
3) Яка функція тромбоцитів?
А) боротьба з інфекціями Б) транспорт кисню
✓В) зсідання крові
Г) газообмін
4) Що належить до моносахаридів?
А) крохмаль ✓Б) фруктоза В) сахароза ✓Г) глюкоза Д) глікоген
5) Організм, який здійснює хемосинтез
А) тварини
Б) гриби
✓В) нітрифікуючі бактерії
Г) зелені рослини
6) Який компонент належить до полісахаридів?
А) мальтоза Б) сахароза ✓В) глікоген Г) фруктоза
7) Скільки молекул АТФ утворюється під час кисневого та
безкисневого етапів енергетичного обміну?
А) 28 Б) 2 ✓В) 38
Г) 36
8) В організмі людини білки розщеплюються до:
✓А) амінокислот
Б) жирних кислот
В) нуклеїнових кислот
Г) глюкози
9) Хімічний аккумулятор в клітині організму людини – це :
А) глюкоза Б) РНК
✓В) АТФ
Г) ДНК
10) Яка назва безкисневого етапу енергетичного обміну?
А) гідроліз Б) анаболізм ✓В) гліколіз
11) Яку структуру має ДНК?
✓А) подвійна спіраль Б) одинарна спіраль В) глобула
12) Що є будівельним матеріалом для синтезу РНК?
✓А) нуклеотиди, що містять рибозу
Б) амінокислоти В) нуклеотиди що містять дизоксорибозу
13) Гормон який контролює в крові верхню межу цукру
✓А) інсулін Б) адреналін В) глюкагон
14) Найчастіше слабкий імунітет в організмі людини – це нестача:
✓А) білків Б) вуглеводів
В) жирів
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15) Реакції матричного синтезу-це
А) фотосинтез Б) синтез ліпідів ✓В) синтез нуклеїнових кислот
Кудрявцева Ксенія Олександрівна
учениця 11 класу «НВК «Знам'янська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 – гімназія»
Тести
1. Який систематик увів «бінарну номенклатуру»?
2. Який організм є біоіндикатором чистоти повітря?
3. Яка родина рослин може слугувати природними добривами?
4. Чому кров комах безбарвна?
5. Із чого виробляють форбу мурекси?
6. До якого типу тварин належить ланцетник?
7. Який ряд риб дав початок земноводним?
8. Яка тканина в організмі людини має найбільше міжклітинної
речовини?
9. Який відділ мозку відповідає за чхання, виділення травного
соку, кровообіг?
10. Які залози в організмі ссавців гомологічні?
11. До якого типу з'єднання кісток належить шовне з'єднання?
12. Який м'яз найдовший у тілі людини?
13. За рахунок якого структурного елементу потовщюються м'язи?
14. Люди з якою групою крові є універсальними донорами?
15. Який гормон відповідає за ріст людини?
Кудуліс Ангеліна Янісівна
9-В клас, Знам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія
1. Який вчений ввів термін клітина?
2. Яка роль лактози у молоці?
3. В якому році відкрили ДНК?
4. Яка наука вивчає будову тканин?
5. Яку функцію виконують ферменти?
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6. Яку хворобу може спровокувати недостаток вітаміна D?
7. Який відсоток втрати води в організмі є смертельним?
8. Яка основна функція білків?
9. Скільки всього є стадій сну і які саме?
10. Які є рівні організації біологічних систем?
11. Чи може бути організм одночасно автотрофом і гетеротрофом?
12. Які є ознаки живих організмів?
13. Що називають повним процесом перетворення хімічних
речовин в організмі?
14. Що таке ферменти?
15. Які є одномембранні структури еукаріотичної клітини?
Кукура Катерина Дмитрівна
гурток «Юний еколог», 10 клас, Новомиколаївська СЗШ № 1 І-ІІІ
ступенів
Обрати одну правильну відповідь
1. Систематика рослин містить в собі все, окрім:
а) царства
б) типу
в) класу
г) відділу
2. Речовина-це сукупність атомів чи молекул, які знаходяться:
а) у декількох агрегатних станах
б) у клітині
в) в певному агрегатному стані г) в організмі
3. Загальна кількісна міра руху і взаємодії всіх видів матерії це:
а) асиміляція б) енергія в) обмін речовин
4. Білки складаються з ….. різних мономерів
а) 36 б) 20 в) 48 г) 15
5. Автотрофне живлення-це надходження в організм:
а) цілих решток б) органічних речовин в) неорганічних речовин
г) шкідливих речовин
6. Популяція-це сукупність особин …… ….., які впродовж
багатьох поколінь існують в межах певної території та
ізольовані від інших популяцій даного …..
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а) багатьох видів, виду б) одного виду, ареалу в) одного виду,
виду
7. Біоелементи-це хімічні елементи, що входять до складу …..
….., виявляють певні властивості і відіграють важливу роль
в процесах …..
а) живих клітин, організму
б) живих клітин, життєдіяльності
в) живої матерії, життєдіяльності
Обрати декілька правильних відповідей
8. Фотосинтез-це процес утворення:
а) води
б) білків
в) солей г) вуглекислого газу г) жирів
д) вглеводів
9. До елементів-органоген в організмі належать:
а) оксиген б) цинк в) кальцій г) карбон д) купрум
10. До біонеорганічних речовин належать:
а) білки
б) основи в) кислоти
г) ліпіди
д) нуклеїнові
кислоти
11. Вуглеводи-це неорганічні сполуки, до складу яких входять:
а) карбон б) нітроген в) оксиген
г) гідроген
12. До основних функцій вуглеводів належать:
а) енергетична
б) структурна
в) резервна
г) транспортна
д) запасаюча
Записати слова, яких не вистачає в реченні
13. Повітряне живлення-це процес ….. й ….. вуглекислого газу з
повітря
14. Білки поділяються на ….. і складні. Складні білки
побудовані із залишків ….. та …..компонентів, а ….. білки
побудовані лише із ….. …..
15. Амінокислоти-це складні високомолекулярні біополімери,
побудовані з ….. . Основна роль в живих організмах- ….. ,
….. й ….. спадкової інформації.
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Кулачок Максим Ігорович
10 клас, ЗОШ № 30 м. Житомира
Тест. Вітаміни
1. Хто з вчених ввів назву «вітамін»
1) М. І. Лунін
2) К. Функ 3) Е. В. Макколлум 4) К. Ейкман
2. Який вітамін синтезується з тіла людини
1) A
2) C 3) E 4) D
3. До жиророзчинних вітамінів не належать
1) E
2) D 3) A 4) C
4. Нестача вітаміну В1 призводить до хвороби
1) Рахіт 2) Бері-бері 3) Цинга
4) Куряча сліпота
5. Який вітамін має протипухлинну дію
1) С
2) В12
3) А 4) K
6. Який вітамін синтезується організмами кишкової мікрофдори
1) В1
2) В3 3) А 4) К
7. Який вітамін синтезується тільки у тваринних клітинах
1) В2
2) Е 3) D 4) A
8. Вітамін, що прискорює загоєння ран
1) А
2) D 3) E 4) K
9. Який необхідний вітамін для людини не є вітаміном для мишей
1) В3
2) В6 3) С 4) К
10. Які вітаміни утворюються у клітинах печінки
1) В1, В6 2) В1, С
3) В9, В6
4) В1, В3
11. Вітамін, що регулює вуглеводний обмін
1) В6
2) Е 3) С 4) Н
12. Які вітаміни всмоктуються безпосередньо в кров
1) Водорозчинні
2) Жиророзчинні
3) Обидва варіанти правильні
4) Обидва варіанти не правильні
5) Нестача якого вітаміну прийзводить до анемії
А) В9
Б) В1 В) D3 Г) B12
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13. Який вітамін впливає на обмін Ca i P в організмі
1) D
2) А 3) С 4) Н
14. Яка добова потреба у вітаміні С
1) 1 - 2мг 2) 30 - 40мг 3) 10 - 20мг 4) 50 - 100мг
Куцевол Дмитро Олександрович
гурток «Юний еколог», 10 клас «КЗ «Новомиколаївська середня
загальноосвітня школа № 1 І-ІІІ ступенів»
1.Які віруси називають ретровірусами?
А) ДНК-віруси
В) Вражаючі виключно бактерії
Б) РНК-віруси
Г) Вражаючі виключно рослини
2.Яких розмірів можуть досягати віруси?
А) 0,002-0.02 мм В)50-100 нм
Б) 0.1-1 мм
Б) 20-200 нм
3.Які клітини вражає вірус гепатиту?
А) Нервової системи В) Печінки
Б) Нирки
Г) Шлунку
4. У темновій стадії фотосинтезу відбувається?
А) цикл Кребса
В) синтез АТФ
Б) цикл Кальвіна Г) фотоліз води
5. Яка з жирних кислот є незамінною для людини?
А) стеаринова
В) олеїнова
Б) пальмітинова Г) ліноленова
6. Яка з перелічених сполук належить до ліпідів?
А) глікоген
Б) лецитин
В) колаген
Г) целюлоза
7. Оберіть нуклеозид з наведених сполук:
А) аденозин
В) аденозинтрифосфат
Б) аденозинмонофосфат Г) аденін
8. До пуринових основ належить:
А) аденін
Б) тимін
В) урацил
Г) цитозин
9. Оберіть жиророзчинний вітамін:
А) ретинол Б) тіамін
В) рибофлавін,
Г) ніацин
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10. Рівень структурної організації білкової молекули, що
має вигляд спіралі?
А) первинний
В) третинний
Б) вторинний
Г) четвертинний
11. Що відноситься до немембранних органел?
А) рибосоми
В) комплекс Гольджі
Б) мітохондрії Г) ендоплазматична сітка
12. В утворенні лізосом бере участь органела:
А) рибосома
В) комплекс Гольджі
Б) мітохондрія Г) ендоплазматична сітка
13. У яких структурах зберігається гени прокаріот?
А) Нуклеотиди
В) Пластиди
Б) Хромосоми
Г) Плазміди
14. Який вчений відкрив клітину?
А) Карл Бер
В) Роберт Гук
Б) Роберт Борун
Г) Альберт Ейнштейн
15. Що є головним компонентом ядра клітини?
А) Ядерце
В) Хроматин
Б) Ядерний сік Г) Оболонка ядра.
Кучерява Дарина Сергіївна
гурток «Паросток», 9 клас, Берізкобершадська філія Джулинської
ЗОШ І-ІІІ ступенів
Тест «Клітина»
1. Цитологія – це
А) наука про будову органел
Б) наука про клітини
В) наука про органічні сполуки
2. Чим відокремлений вміст будь-якої клітини від зовнішнього
середовища?
А) плазматичною мембраною
Б) одномембранною органелою
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В) двомембранною органелою
3. Органели, які є в будь-якій клітині на них відбувається синтез
білка, називається:
А) прокаріоти Б) еукаріоти В)рибосоми
4. Організми, клітини, яких містять ядро, називають:
А) ядро Б) еукаріоти
В) рибосоми
5. Де знаходить найбільша органела еукаріотичної клітини, в якій
зберігається і передається спадкова інформація?
А) в ядрі
Б) в вакуолі
В) в ДНК
6. Хромосома – це
А) молекула ДНК Б) молекула РНК В) найбільша органела
7. Де утворюються рибосоми?
А) в клітині
Б) в білку
В) в ядерці
8. У чому беруть участь рибосоми?
А) в утворенні нових клітин Б) у фотосинтезі В) у синтезі білка
9. Пластиди – це органели, які притаманні лише
А) тваринним клітинам
Б) рослинним клітинам
В) таких не існує
10. Що є резервуаром води?
А) вакуоли
Б) ядро
В) ядерце
11. Рослини, тварини, гриби відносяться до
А) прокаріотів Б) цитоплазми
В) еукаріотів
12. Прокаріоти – це одноклітинні організми, у яких немає
А) хромосом
Б) рибосом В) ядра
13. Бактерії і ціанобактерії відносяться до
А) прокаріотів Б) еукаріотів
В) цитоплазми
14. Як називають процеси, які відбуваються у клітині?
А) процесами життєдіяльності
Б) процесами тромбування
В) процесами синтезу
15. Хто перший запровадив термін «клітина»?
А) Антоні ван Левенчук Б) Роберт Гук В) Теодор Шванн
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Левченко Аліна Володимирівна
11 клас, Коростишівський НВК «Спеціалізована школа І ступеня –
гімназія» імені Олега Ольжича Житомирської області
1) Наука, яка вивчає поведінку тварин :
А) валеологія.
В) етологія
Б)палеозоологія.
Г) зоогеографія
2) Товстостінне довгоживуче утворення у одноклітинних
тварин, яке служить для перенесення несприятливих умов
А) фіна. В) шизонт Б) пелікула. Г) циста
3)Тільки для тваринної клітини характерні
А) рибосоми, целюлозна клітинна стінка, мікротрубочки
Б) муреїнова клітинна стінка, пластиди, мітохондрії
В) ядерця, ендоплазматична сітка, пластиди
Г) глікокалікс, пелікула, травні вакуолі
4)Укажіть назву найбільшої медузи
А) коренерот.
В) арктична
Б) аурелія.
Г) хрестовичок
5) Укажіть функцію, яку не виконує гриб, що входить до складу
лишайника:
А) захищає водорость.
Б) слугує для прикріплення.
В) синтезує цукри Г) поглинає розчини мінеральних солей
6) До різноспорових папоротей України належить:
А) орляк.
В) безщитник жіночій
Б) щитник чоловічий. Г) сальвінія плаваюча
7) Укажіть організм, який у дорослому стані веде
вільноживучий спосіб життя
А) піскожил Б) трихінела В) сисун котячий Г)ціп'як бичачий
8) Із поданого переліку органів виберіть той, де відбувається
утворення первинної сечі:
А) у петлі нефрона першого порядку
Б) у звивистих канальцях
В) у нирковомутільцві
Г) у звивистих канальцях першого порядку
261

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

9) Малярійний плазмодій найчастіше паразитує в:
А) у товстому кишечнику Б) лімфатичних судинах
В) в нирках
Г) в клітинах печінки, еретроцитах
10). Який вчений перший виявив клітинну структуру , ввів
поняття < клітина>
А) Р.Гук Б) А.Левенгук В) Р.Броун Г) В.Флемінг
11) Установіть відповідність
А. Природній пасивний імунітет Б. Набутий імунітет
В. Природній активний імунітет Г. Пасивний імунітет
1. З молоком матері
2. Введення вакцин з ослабленими збудниками певних
захворювань, у відповідь на які утв. власні антитіла
3. Після перенесення захворювань
4. Введення сироватки з готовими антитілами
12) Рослинний організм має такі тканини:
А) Твірну, основну, провідну;
Б) твірну, основну, покривну;
В) твірну, основну, покривну, провідну, видільну
Г) немає правильної відповіді
13) Завдання на відповідність (між складовими генеративної
бруньки та їхніми функціями)
1. Покривні луски
2. Зачаткові квітки
3. Конус наростання
А. захист від низьких температур
Б. ріст
В. розвиток квітки або суцвіття
Г. захист від втрати вологи
14) Поєднайте плід з прикладом рослини
1) Коробочка 2) Листянка 3) Ягода 4) Сім’янка
А) Сокирки Б) Мак В) Капуста Г) Соняшник Д) Помідор
15) Вкажіть правильні твердження про дану водорость:
А) має чашоподібний хроматофор
Б) має світочутливе вічко
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В) має дві скоротливі вакуолі
Г) клітина вкрита слизовим шаром
Д) викликає так зване <цвітіння води>
Є) не має вакуоль
Лелеко Софія Андріївна
10 клас, Ліцей №1 Івано-Франківської міської ради
1.Який вчений сформулював клітинну теорію?
а) Т.Шванн б) А. Левенгук в) Ж.Б.Ламарк г) Р.Гук
2. До немебранних органел належить
а) лізосома б) ядро
в) рибосома г) вакуоля
3. Наука про білки називається
а) Анатомія б) Мікробіологія в) Вітологія г) Протеоміка
4. До жиророзчинних вітамінів належить
а) ретинол(вітамін A)
б) тіамін(вітамін B1)
в) біотин(вітамін H)
г) аскорбінова кислота(вітамін C)
5. До біологічно активних речовин належать всі речовини в рядку
а) Фітонциди, вітаміни, токсини
б) Вітаміни, гормони, пептиди
в) Вітаміни, АТФ, фітонциди
г) Нейрогормони, вітаміни, алкалоїди
6. Який період клітинного циклу займає до 90% усього циклу?
а) Профаза б) Інтерфаза в) Метафаза г) Анафаза
7. Деспіралізація однохроматидних хромосом, формування ядерця
спостерігається при
а) Телофазі б) Інтерфазі в) Профазі г) Метафазі
8. У скільки царств об`єднують весь органічний світ нашої
планети?
а) 3 б) 4 в) 5 г) 6
9. У якому рядку правильно записаний порядок класифікації
рослин від найнижчої одиниці до найвищої:
а) Вид, порядок, клас,відділ, рід, родина, царство
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б) Порядок, вид, рід, клас, родина, відділ, царство
в) Відділ, родина, рід, вид, порядок, клас, царство
г) Вид, рід, родина, прядок,клас,відділ,царство
10. Визначте правильну послідовність розташування органів тіла
хордових у напрямку зверху вниз
а) Серце- нервова трубка- травна трубка- хорда
б) Нервова трубка- хорда- травна трубка- серце
в) Нервова трубка- хорда- серце- травна трубка
г) Хорда- нервова трубка- травна трубка- серце
11. Як часто у людини відбувається процес оновлення внутрішньої
оболонки шлунка?
а) кожні 3 роки
б) кожні 3 дні
в) кожен місяць
г) не оновлюється взагалі
12. Який птах досягає швидкості понад 300 км/год, пікіруючи у
польоті, і є рекордсменом серед свого виду?
а) яструб
б) орел
в) альбатрос г) сапсан
13. Розташуйте правильну послідовність розщеплення органічних
речовин у живих організмах:
а) гідроліз
б) механічна обробка
в) гліколіз
г) утворення H2O і CO2
д) аеробне розщеплення
1

2

3

4

5

14. Встановіть відповідність між видами імунітету та основними
умовами їх формування:
1) природний вроджений 2) природний набутий
3) штучний пасивний
4) штучний активний
а) створюється після введення сироваток
б) виникає після перенесеної хвороби
в) створюється після вакцинації
г) передається дитині від матері
1
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15. Встановіть відповідність між термінами та визначеннями. Якщо
усі відповіді правильні,то з букв можна скласти прізвище відомого
українського науковця :
1) Нуклеоїд
5) Ліхенологія
2) Пілі
6) Продуценти
3) Біогеоценоз
7) Редуценти
4) Гельмінтологія
8) Біосфера
а) двомембранна органела
б) носій спадкової інформації еукаріотів
в) найбільша екологічна система Землі
г) наука про риб
д) наука,яка вивчає вимерлі організми
е) орган кріплення бактерій
є) ділянка водної поверхні
ж) органи травлення з) сукупність рослин,що населяють територію
и) наука про лишайники
і) царство живих організмів
к) організми,які продукують органічні речовини із неорганічних сполук
л) сукупність видів тварин,які мешкають на певній території
м) носій спадкової інформації прокаріотів
н) наука, яка вивчає гельмінтів (паразитичних червів)
о) організми,що руйнують відмерлі рештки живих істот,
перетворюючи їх в неорганічні і найпростіші органічні сполуки
п) Систематична група,сукупність схожих організмів
ч) сукупність на певному просторі земної поверхні однорідних
природних явищ (атмосфери, ґрунту, кліматичних умов,
рослинного, тваринного світу), поєднаних обміном речовин і
енергії в єдиний природній комплекс.
ш) біологічний процес
ь) територія,на якій поширений певний вид або інший таксон
1

2

3

4

5

6

7

8

Відповіді:
1) а, 2) в, 3) в, 4) а, 5) г, 6) б, 7) а, 8) в, 9) г, 10) б, 11) б, 12) г, 13) 1-Б, 2-А, 3-В, 4Д, 5-Г, 14) 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А, 15) 1-М, 2-Е, 3-Ч, 4-Н, 5-И, 6-К, 7-О, 8-В.
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Лєвшина Валерія Вікторівна
гурток «Загальна біологія», 11 клас, Марганецька спеціалізована
школа № 2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови,
levshina.lera23@gmail.com
1. Переносником збудника малярії є:
А) муха це-це Б) воші В) блохи Г) кровосисні комарі
2. Травна система відсутня у:
А) молочно-білої планарії Б) свинячого ціп’яка
В) котячого сисуна
Г) людської аскариди
3. Переносником смертельно небезпечного захворювання чуми є:
А) пацюкова блоха
Б) гессенська муха
В) їздець риса
Г) овід підшкірний
4. Укажіть, який екологічний фактор є лімітуючим за законом
Лібіха:
А) температурний Б) наявний в мінімальній кількості
В) наявний в максимальній кількості
Г) світловий
5. Максимальний ефект гетерозису виявляється в поколінні
гібридів:
А) F1
Б) F2
В) F3
Г) F4
6. У процесі енергетичного обміну при розщепленні 2 молекул
молочної кислоти до СО2 і Н2О утвориться молекул АТФ:
А) 2
Б) 18
В) 38
Г) 36
7. З’ясуйте що називається ризоїдом:
А) різновид спор якими розмножується бурі та зелені
водорості
Б) ниткоподібний виріст слані, яким водорості кріпляться до
субстрату
В) панцер діатомових водоростей
Г) органели руху
8. Укажіть, які рецептори розташовані в м’язах і сухожилках:
А) терморецептори Б) фоторецептори
В) хеморецептори Г) пропріорецептори
9. В організмі тварин рухову функцію виконують білки:
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А) гемоглобін Б) актин В) осеїн
Г) гемоціанін
10. Вкажіть кількість хромосом в каріотипі людини:
А) 23
Б) 46
В) 92
Г) 69
11. З’ясуйте, що відбувається з первинними статевими клітинами
перед початком мейозу:
А) розмножуються
Б) ростуть
В) дозрівають
Г) формуються
12. Яку кількість типів гамет може створювати особина з
генотипом ААВb:
А) 2
Б) 3
В) 4
Г) 1
13. Який з таксонів риб є пращуром амфібій:
А) панцирні риби
Б) хрящові риби
В) кистепері риби
Г) променепері риби
14. Як називається сукупність тичинок квітки:
А) пиляк
Б) андроцей
В) гінецей
Г) маточка
15. Генетична стать організму визначається при:
А) овуляції Б) гаструляції В) гаметогенезі Г) запліднені
Лисенко Володимир Максимович
10 клас, Науково Дослідницька Школо Базис
1) Якої структури білок гемоглобін.
А) первинної Б) вторинної В) третинної Г) четвертинної
2) За якої кількості нуклеотидів у ланцюжку вважається що це
білок
А) 40 і більше
Б) 50 і більше
В) 60 і більше
Г) 70 і більше
Д) 80 і більше
3) Як називаються кінці інтегральних білків
А) С і О
Б) альфа і омега
В) С і N
Г) а ніяк не називаються
4) Який нормальний тиск у аорті людини
А) 120 мм рт.ст.
Б) 130 мм рт.ст.
В) 140 мм рт.ст.
Г) 135 мм рт.ст.
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5) Як називається угрупування білків на біліпідному шарі
А) Дрейфи Б) Кораблі В) Рафти
Г) Флоуи
6) Хітин це моно, оліго чи полі сахарид
А) Моно
Б) Оліго
В) Полі
7) Чим особлива серцева м'язова тканина
А) Наявністю вставних пластин
Б) Наявністю вставних дисків
В) Наявністю вставних каналів
Г) Наявністю вставних площин
8) Домен еукаріоти поділяються на субдомени
А) Екскавати, Аморфеї, Діафаретики
Б) Аморфеї, Опістоконти, Екскавати
В) Аморфеї, Опістоконти, Діафаретики
Г) Екскавати, Опістоконти, Діафаретики
9) Якій родині рослин притаманні Латинобактерії
А) Хрестоцвітні
Б) Бобові
В) Пасльонові
Г) Розові
10) Яку функцію виконує луб у рослині
А) Утворення кори Б) Транспорт речивин у низ по стеблу
В) Утворення річних кілець
Г) Транспорт води у листя
11) Скільки молекул оксигену в піруваті
А) 4 Б) 3 В) 5 Г) 6
12) Яку функцію виконує ліганд
А) Збудника
Б) Передатчика
В) Приймача
Г) Ретранслятора
13) Що роблять G-білки
А) Передають сигнал з гуморальних рецепторів на
аденілатциклазу
Б) Передають сигнал з гормональних рецепторів на
тиміноциклазу
В) Передають сигнал з гуморальних рецепторів на
тиміноциклазу
Г) Передають сигнал з гормональних рецепторів на
аденілатциклазу
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14) Як звали спільного предка всіх біологічних видів
А) LURA
Б) LUMA
В) LUCK
Г) LUCA
15) Як називаэться місце на мікроскопі куди кладуть мікропрепарат
А) Препаратна шафа
Б) Предметний столик
В) Препаратний столик
Г) Препаратне місце
Литвиненко Діана Романівна
гурток «Загальна біологія», Полтавський обласний екологонатуралістичний центр, 10 клас, Тахтаулівський НВК
Тести
1. Органичними речовинами є...
А)тільки білки; Б) ферменти і білки;
В) вуглеводи, білки і ліпіди; Г) ліпіди та білки;
2. Визначте положення, спосіб живлення та особливості
пристосування до способу життя черв’яка, який зображений на
рисунку
Систематичне положення Тип живлення

Пристосування до життя

1.Клас плоскі черви

1сапротроф

1 має присоски, гачки та
редуковану травну систему

2. Круглі черви

2 паразит

2 має тверду кутикулу

3. Кільчасті черви

3 автотроф

3 має добре розвинуті органи
чуття та травну систему

3. На меморіальній дошці у входу першої лабораторії написано:
«Тут була лабораторія; 1857-«бродіння»; 1860-«самозародження»;
1865-«хвороби вина і пива»; 1868-«хвороби шовкопрядів»; 1881«зараза і вакцина»; 1885-«попередження сказу» Про якого вченого
йдеться у тексті.
А) Вавилова Миколи Івановича.
Б) Пастера Луї.
В) Павлова Івана Петровича. Г) Мечнікова Іллі Ілліча.
4. Органом насінного розмноження покритонасіних рослинам є...
А) квітка. Б) маточка. В) суцвіття. Г) тичинка.
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5. Головний продуцент водних екосистем є...
А) риби. Б) губки. В) молюски. Г) водорості.
6. Окремим царством, що налічує близько 100 тисячі видів, відомих
ще з силурійського і девонського періодів палеозойської ери є. Всі
організми мають ознаки, що зближують їх більше з тваринами ніж
з рослинами.
А)лишайники. Б) рослини. В) водорості. Г) гриби.
7. У яких лишайників слань має вигляд куща різної форми, рідше
нерозгалужених прямих виростів?
А)У кущистих лишайників. Б) У накипних лишайників.
В) У листуватих лишайників. Г) У всіх лишайників.
8. Які пристосування до життя не характерні рибам?
А)Обтічна форма тіла. Б) Дихання киснем розчиненним у воді.
В)Видозміна кінцівок. Г) Подвійне дихання.
9. Установіть відповідність між комахою та її ротовим апаратом:
1. Комар А) гризучо-лижучий.
2. Жук-олень Б) колючо-смоктальний.
3. Бджлка В) смоктальний.
4. Махаон Г) фільтруючий.
Д) гризучий. 10. Плазуни, які пристосувались до
напівводного способу життя - це...
А) ряд ящірки. Б) підряд змії.
В) ряд крокодили. Г) ряд лускаті.
11. Які хвороби передаються генетично?
А) Холера, запалення легенів. Б) Дальтонізм і гемофілія.
В) Віл і снід Г) Цукровий діабет і остеохондроз.
12. Білок це поліпептид що складається з...
А) 20 амінокислот.
Б) 3-х амінокислот.
В) 6-ти нуклеотидів.
Г) 46 хромосом.
13. Які види тканин притаманні людському організму?
А)Тільки епітеліальна та основна тканини.
Б)Епітеліальна, сполучна, нервова і м&apos;язова тканини.
В) Покривна, сполучна і основна тканини.
Г) Нервова, м&apos;язова і основна тканини.
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14. Гормони беруть участь у...
А) тільки процесах росту та обміну речовин.
Б) розмноженні, процесах росту, обміну речовин.
В)роботі щитоподібної залози, процесі росту, схудненні.
Г) тільки у процесах росту та обміні речовин.
15. Які захворювання виникають при нестачі вітаміну D?
А) Цукровий діабет і СНІД.
Б) Рахіт і онкологічні захворювання.
В) Кір, краснуха і герпес.
Г) Алергічні реакції і енцефаліт.
Відповіді:
1-В; 2- 121; 3-Б; 4-А; 5-Г; 6-Г;7-А;8-Г;9.1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В;10-В;11-Б;12-А;13-;14Б;15-Б.

Ліщанюк Аліна Вікторівна
9 клас, Немирівський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 1 ім. М.Д. Леонтовича – гімназія»
Завдання групи А
У завданнях цієї групи з чотирьох – трьох варіантів відповідей
правильним є тільки один
1. Яка хвороба викликає появу тромбу
а) цистит б) тромбоз в) інфаркт
2. Стрижнева коренева система характерна для
а) моркви
б) пшениці
в) кукурудзи
г) цибулі
3. Наука, яка вивчає будову та функції тканини
а) молекулярна біологія б) цитологія в) гістологія г) філогенія
4. Які пари зубів має доросла людина
а) 8 різців,4 ікла,8 молярів
б) 8 різців,4 ікла,8 премолярів.12 молярів
в) 12 різців,5 ікл,8 премолярів,4 моляри
5. Скільки фаз в мітичному поділі
а) 2 б) 6
в) 4
г)12
6. Скільки годин відбувається бластула
а) 12год б) 36год в) 24год
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7. Хто має 2 кола кровообігу та не має сечового міхура
а) ссавці
б) риптилії
в) птахи
8. Повітроносною кісткою є
а) тім`яна б) тазова в) плечова г) лобова
9. Яка клітина зберігає та реалізовує генетичну інформацію
а) цитоплазма
б) поверхневий апарат
в) ядро
г) вакуоля
10. Яка хвороба серця
а) інсульт
б) дистонія
в) бронхіт
г) гіпертонічна хвороба
11. Які є види розмноження
а) статеве б) зовнішнє в) внутрішнє г) не статеве
Завдання групи Б
У завданнях цієї групи п`яти - чотирьох варіантів відповідей
правильними можуть бути від одного до п`яти
12. Які є функції білків
а) сигнальна б) захисна в) резервна
г) прискорення реакції
д) транспортна
13. Які є спільні ознаки рослинної й тваринної клітини
а) наявність ядра
б) наявність органел
в) формування джгутиків і війок г) єдність хімічного складу
14. Легені є органом дихання у
а) дельфіна б) кита в) тюлення г) крота д) крокодила
15. Яка функція АТФ
а) енергетична
б) прискорена реакція
в) транспортна
г) механічна
Відповіді
1. б) тромбоз, 2. а) моркви, 3. в) гістологія, 4. б) 8 різців, 4 ікла,8 премолярів,12
молярів, 5. в) 4, 6. б) 36 год, 7. в) птахи, 8. г) лобова, 9. в) ядро, 10. а) інсульт, 11.
а) статеве, г) не статеве, 12. а) сигнальна, б) захисна, в) резервна, г)
прискорення реакції, д) транспортна, 13. а) наявність ядра, б) наявність
органел, г) єдність хімічного складу, 14. а) дельфіна, б) кита, д) крокодила, 15.
а) енергетична, в) транспортна
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Лугина Артем Сергійович
Ємільчинське шкільне лісництво, 9-Б клас КУ ЗЗСО «Ємільчинська
гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської області»
1.Планарія належить до типу:
А) Круглі черви
Б) Плоскі черви
В) Кільчасті черви
2. Скількі камер у серця людини:
А) 2 Б) 5 В) 6 Г) 4
3. Які тварини впадають у зимову сплячку:
А) Бобер
Б) Ведмідь В) Кенгуру Г) видра
4. Птахи які не вміють літати
А) Зозуля
Б) Такахе
В) Баклан
Г) Свищ
5. У десятиногих раків ноги потрібні для:
А) Пересування
Б) Прикріплення ікри
В) Перенесення ікри Г) Перенесення маленьких рачків (малят)
6. Скількикі вічок у хрестовика
А) 2 пари
Б) 3 пари
В) 4 пари
Г) 5 пар
7. Риби, які живуть у товщі води, як правило
А) Світлі
Б) Зверху світла, знизу темна
В) Темні
Г) Зверху темні, знизу світлі
8. Гнізда для ікри будують
А) Судаки Б) Лососі
В) Морскі котики Г) Цихліди
9. Предками чотириногих були
А) Кистепеві риби
Б) Дводишні риби
10. Рептилії виникли у
А) Перському періоді
Б) Юрському періоді
В)Кам’яновугільний період
11. Перо є
А) Виростом шкіри
Б) Зміненим волосям
В) Перетвореною лускою Г) Кігтем, що розрісся
12. Махові пера у птахів знаходяться на
А) Крилах Б) Хвості
В) Тулубі птаха
Г) Цівці
13. Хижі зуби у тварин належать до
А) Корінних зубів Б) Різців
В) Іклів
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14. До Червоної книги України занесені
А) Бурий ведмідь Б) Лісовий кіт
Г) Єнотовидний собака
Д) Вовк
Є) Борсук
Ж) Білий Ведмідь
15. У більшості ссавців шийних хребців
А) 8 Б) 7 В) 6 Г) 5

В) Видра
Е) Рись

Любімов Микита Сергійович
гурток «Юні екологи», БТДЮ м.Мирноград, 9 клас,
Загальноосвітня школа № 1 міста Мирнограду
1. До яких типів організації життя можна віднести одноклітинних?
1) Молекулярний і клітинний 2) Клітинний і організмовий
3) Популяційно-видовий
4)
Надорганізмовий
і
молекулярний
2. Примітивні кінцівки у вигляді м'язових виростів сегментів тіла є у:
1) Малощетинкових
2) Багатощетинкових
3) П'явок
4) Нематод
3. Генеративний орган вищих насінних рослин, який утворюється в
результаті запліднення із насінного зачатка називається:
1) Плід 2) Зигота
3) Оплодень 4) Насінина
4. Видільна система кільчаків складається з:
1)Метанефридій
2) Нирок
3) Шкірних залоз
4) Протонефридій
5. Роздільностатевими серед кільчастих являються:
1) Малощетинкові
2) Нематоди 3) Багатощетинкові
6. Два ядра має
1) Евглена
2) Радіолярія 3) Форамініфера
4) Амеба
7. Яка наука вивчає будову і форму організму людини та його
органів?
1) Цитологія
2) Анатомія 3) Фізіологія 4) Валеологія
8. Який чинник не сприяє збереженню і зміцненню здоров'я?
1) Чіткий і правильний розпорядок дня
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2) Висока рухова активність
3) Гіподинамія
4) Постійне спілкування з природою
9. Однією з функцій мітохондрії є:
1) Утворення лізосом 2) Синтез аденозинтрифосфатної кислоти
3) Накопичення алкалоїдів
10. На сегментах тулуба в багатьох представників кільчастих червів є
1) Щетинки
2) Джгутики 3) Псевдоподії
4) Війки
11. Яка особливість не характерна для кровоносної системи людини?
1) Права дуга аорти
2) Два кола кровообігу
3) Замкненість
4) 4-камерне серце
12. Який хірург і анатом є основоположником військово-польової
хірургії? Він уперше застосував ефір для наркозу, а йод і спирт для
запобігання нагноєння ран.
1) О.М.Шумлянський 2) В.П.Філатов 3) М.І.Пирогов 4) В.О.Бец
13. Який тип подразнення характерний для одноклітинних тварин ?
1) Таксиси
2) Тропізм 3) Тургор
4) Настії
14. Група з кількох десятків рибосом, поєднаних з однією іРНК – це:
1) ДНК 2) Полірибосома
3) Рибосома
15. Назвіть відмінність дихальної системи людини від дихальної
системи ссавців
1) Альвеолярні легені
2) Трахея
3) Гортань з рухливими хрящами й голосовим апаратом
4) Бронхіальне дерево
Лях Єлизавета Олександрівна
11 клас, Березанський заклад загальної середньої освіти І -ІІІ
ступенів Березанської селищної ради Миколаївської області
Рівень 1
Завдання 1-10 з одним варіантом правильної відповіді
1) Такі функції (1. захисна 2. секреція 3. Всмоктування) має ______
тканина
А) м’язова Б) нервова В) епітеліальна
Г)сполучна
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2) Причинами нервових захворювань можуть бути _____
А)прогулянки
Б)дотримання розпорядку дня
В)сезонні захворювання Г)забиття головного мозку
3) Реакції темнової фази фотосинтезу перебігають ____
А)у матриксі мітохондрій Б)у стромі хлоропластів
В)в ядрі
Г)за участі зовнішньої мембрани хлоропласта
4) Перебіг захворювання супроводжується ураженням центральної
нервової системи та виникненням паралічів. Йдеться про ________
А) поліомієліт
Б) бронхіт В) грип
Г) ангіну
5) Елемент клітини бактерії, в якій міститься ДНК- це_______
А) ядро Б) нуклеоїд В) цитоплазма Г) комплекс Гольджі
6) Збудником сонної хвороби є _____
А)лейшманія
Б)ехінокок
В)трипаносома
Г)кишкова паличка
7) Березовий сік рухається клітинами _______
А)флоеми
Б)камбію
В)ксилеми Г)епідерми
8) Крила утворені складками хітинової кутикули має _____
А) горобець Б) сова сіра В) сокіл
Г) коник зелений
9) Представникам якого віддіду рослин властиві трава, дерева та кущі?
А)Пасльонові
Б) Покритонасінні
В) Папоротеподібні
Г) Хвощеподібні
10) Чи правильні твердження щодо ліпідів?
1)сполуки розчиняються в неполярних розчинниках
2) є лінійними полімерами
А) Два правильні Б) Лише 2
В)Лише 1 Г) Обидва неправильні
Рівень 2
Завдання 11-13 містять декілька правильних відповідей
11) Укажіть залози змішаної секреції
А) підшлункова залоза Б) спинні залози
В) яєчник Г) молочні залози Д) сім’яник
12) Гриби:
А)належать до автотрофних організмів
Б)дихають киснем повітря
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В)клітини містять одне або декілька ядер
Г) не виділяють ферменти для позаклітинного травлення
Д)здатні всмоктувати прості органічні речовини всією
поверхнею тіла
13)Котрі твердження справедливі до павуків?
А)мають три відділи тіла
Б)мають зазвичай 4 ока
В)характерне позакишкове травлення
Г)мають чотири пари ходильних ніг
Д)всі види плетуть ловильну сітку
Рівень 3
Установіть відповідність у 14-15 завданнях
14) Між характеристиками кровоносної системи та представниками
хребетних тварин, яким вони відповідають:
1. Теплокровні, мають 4-камерне серце
2. Холоднокровні, мають 2-камерне серце
3. Холоднокровні, мають 3-камерне серце з неповною
перегородкою
4. Холоднокровні, мають 3-камерне серце без перегородки
А) Ящірка Б) Акула
В) Тритон
Г) Дельфін
15) Між прикладами, що ілюструють складові вродженої та
набутої поведінки:
1. Інстинкт
2. Безумовний рефлекс
3. Умовний рефлекс
4. Научіння
А) Дитинча леопарда намагається піймати здобич під
пильним контролем матері
Б) Оса приносить їжу в нору для майбутньої личинки
В) Мавпа відсмикує руку від гарячого предмета
Г) Акваріумні рибки підпливають до поверхні води, якщо
постукати по стінці акваріума
Відповіді до завдань
Рівень 1
1
2
3
4

в
г
б
а
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6
7
8
9
10

б
в
в
г
б
в

Рівень 2
АВД
БВД
ВГ

11
12
13

Рівень 3
14
1
2
3
4

15
г
б
а
в

1
2
3
4

б
в
г
а

Ляшук Віка Андріївна
9 клас, Володимирецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1
1. Які м’язи не є м’язами тулуба
А. грудей
Б. спини
В. мімічні
Г. живота
2. Яка з хвороб є хворобою опорно-рухової системи людини
А. міозити Б. пневмонія В. дерматити Г. булімія
3. Де утворюються тромбоцити
А. у тимусі
Б. у кістковому мозку
В. у селезінці
Г. у лімфовузлах
4. Який з канцерогенних чинників є фізичним
А. йонізуюче випромінювання
Б. паразитарний
В. діоксин
Г. важкі метали
5. Яка із клітин є тваринною

А. 1
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Г. 4
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6. Що не входить до складу ядра
А. хроматин Б. включення В. ядерце
Г. ядерна оболонка
7. Яка молекулярна маса нуклеотида
А. 100 Б. 115 В. 345 Г. 346
8. Хто висунув клітинну теорію
А. Т. Шванн Б. І. Мечников В. А. Львов Г. К. Тимірязєв
9. Яка кількість фаз у мітозі
А. 2 Б. 4 В.6
Г. 1
10.Укажіть правильне твердження:
А. Клітинний цикл-період існування клітини від одного
поділу до іншого або залибелі клітини
Б. Ембріогенез-період онтогенезу, що триває від народження
до загибелі
В. Трансляція-передача інформації про первинну структуру
білка з молекули ДНК на іРНК
Г. Постембріогенез
11. Встановіть відповідність між органелами та їх функціями:
1. пластиди
А. синтез білків
2. рибосоми
Б. окиснення органічних сполук
3. лізосоми В. розщеплення складних органічних сполук на прості
4. мітохондрії Г. запасання речовин
12. Під якою цифрою зображена мала гомілкова кістка

А. 1 Б.2
В. 3 Г. 4
13. Встановіть відповідність між групою крові та антитілами в
плазмі:
1. І
А. антитіла α
2. ІІ
Б. антитіла α і β
3. ІІІ
В. немає ні антитіл α, ні антитіл β
4. IV
Г. антитіла β
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14. Встановіть відповідність між біополімерами та мономерами:
1. білки
А. нуклеотиди
2. ліпіди
Б. жирні кислоти і спирти
3. вуглеводи
В. моносахариди
4. нуклеїнові кислоти
Г. амінокислоти
15. Встановіть відповідність між цифрами та органелами:

А. ендоплазматична сітка
В. клітинний центр
Д. ядерце
Є. мітоходрія
З. клітинна мембрана

Б. рибосоми
Г. цитоплазма
Е. лізосоми
Ж. ядро

Лященко Михайло Тарасович
9 клас, Троїцький Заклад Загальної Сердньої Освіти
Тестові завдання до теми «Збереження та реалізація спадкової
інформації»
1. Найменший розмір геному серед наведених організмів містить:
а) синій кит
в) кишкова паличка
б) людина розумна
г) радіолярія
2. Процес, під час якого за інформацією, що міститься в і-РНК,
синтезується поліпептидний ланцюг молекули білка:
а) трансляція
в) полімеризація
б) транскрипція
г) процесинг
3. Третій етап трансляції:
а) елонгація
в) ініціація
б) транскрипція
г) термінація
4. У якому рядку наведені правильні стоп-кодони?
а) УАГ, УАА, УГА в) УАГ, ААГ, ГАУ
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б) ГУЦ , ЦАА, УГА г) УГА, УЦА, УАУ
5. Процес, який дозволяє живим організмам усувати пошкодження,
що виникають у ДНК - це…
а) реплікація в) слайсинг
б) мутація
г) репарація
6. Фрагменти Оказакі – це…
а)
відносно
короткі
фрагменти ДНК з
коротким
праймером РНК на 5'-кінці, що створюються на ланцюгу протягом
реплікації ДНК
б) відносно короткі фрагменти ДНК з коротким праймером
РНК на 3'-кінці, що створюються протягом трансляції ДНК.
в)короткі фрагменти ДНК, що використовуються під час
процесу репарації.
г) структури, що складаються з кількох структурних генів.
7. Під час якого процесу відбувається мейоз:
а) під час нестатевого розмноження в) під час гаметогенезу
б) під час процесу запліднення
г) під час смерті клітини
8. Кросинговер – це…
а) процес рекомбінації ДНК
б)індивідуальний розвиток організму
в) процес «скручування» ДНК
г) процес подвоєння ДНК від народження до смерті
9. Яка фаза є останньою фазою мітозу?
а) анафаза
в) телофаза
б) профаза
г) метафаза
10. Яйцеклітини ссавців:
а) мають два джгутики
б) мають головку, шийку і хвіст
в) не мають джгутиків
г) є найменшими клітинами в організмі
11. В процесі дозрівання молекули РНК видаляється:
а) термінатор
б) інтрон
в) екзон
г) промотор
12. Скільки послідовних поділів відбувається в процесі мейозу:
а) три б) шість
в) чотири
г) два
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13. Укажіть рядок, де правильно вказані періоди онтогенезу
покритонасінних рослин:
а) ювенільний період, зрілість, старіння
б) латентний період, генеративний період, старіння
в) ювенільний період, прегенеративний, генеративний,
постгенеративний
г) латентний період, прегенеративний, генеративний,
постгенеративний
14. Укажіть рядок, де правильно вказані продукти, які утворяться
внаслідок транскрипції такої ділянки ДНК: ТАЦ-ААГ-ГГГ-ТТГАТЦ.
а) метіонін, фенілаланін, промін, серин, стоп-кодон.
б) метіонін, фенілаланін, серин, лізин, стоп-кодон.
в) фенілаланін, промін, серин, лізин, лейцин
г) метіонін, фенілаланін, промін, лізин, стоп-кодон.
15. Ген у клітинах еукаріотів виконує функцію:
а) накопичення поживних речовин
б) реалізації спадкової інформації
в) синтезу білка
г) організації хромосом у мітозі
Відповіді: 1-в, 2-а, 3-г, 4-а, 5-г, 6-а, 7-в, 8-а, 9-в, 10-в, 11-б, 12-г, 13-г, 14-а, 15-б.

Макаренко Аліна Володимирівна
11 клас, Коростишівський НВК «Спеціалізована школа І ступенягімназія» імені Олега Ольжича Житомирської області
1. Яка наука вивчає будову і форму організму людини та його
органів?
А) Анатомія
Б) Фізіологія
В) Валеологія
Г) Цитологія
2. До мозкового відділу черепа людини належить:
А) вилична кістка Б) тім'яна кістка
В) верхня щелепа Г) нижня щелепа
282

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

3. Який птах досягає швидкості понад 300 км/год, пікіруючи у
польоті, і є рекордсменом серед свого виду?
А) Чорний стриж
Б) Яструб
В) Білоголовий орлан
Г) Сапсан
4. Ця пташка вагою всього в пару грам є найменшою у світі
А) Білоока парула
Б) Колібрі
В) Жовтоголовий корольок
Г) В'юрок
5. Який вид птахів є чемпіоном «нальоту», долаючи за рік до 70
000 км?
А) Крячкові
Б) Голуби
В) Буревісники
Г) Журавлі
6. Який м’яз є найсильнішим в тілі людини?
А) м'яз спини
Б) язик
В) серце
Г) м'язи стопи
7. Скільки, в середньому, потрібно людині часу, щоб заснути?
А) 12 хвилин
Б) 7 хвилин
В) 5 хвилин
Г) 3 хвилини
8. Скільки років життя (при середній його тривалості) людина
витрачає на моргання?
А) 1 рік
Б) 5 років
В) 7 років
Г) 1,5 року
9. На яку їжу у людей найбільше алергії у світі?
А) апельсини Б) горіхи
В) молоко
Г) помідори
10. З яким кольором очей люди сильніше відчувають біль, ніж
інші?
А) зелений Б) блакитний
В) карий
Г) сірий
11. Яку кількість кінцівок має павук?
А) 4 Б) 6 В) 8 Г) 12
12. Яка із цих тварин не має зубів?
А) Ящірка
Б) Черепаха
В) Жаба
Г) Хамелеон
13. Який з видів пінгвінів вважається найбільшим?
А) Антарктичний пінгвін Б) Імператорський пінгвін
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В) Чубатий пінгвін
Г) Королівський пінгвін
14. Що в перекладі з латині означає слово «орангутан»?
А) Примат
Б) Довгорукий
В) Лісова людина
Г) Прямоходячий
15. Яка порода собак вважається найбільшою за своєю масою?
А) Німецька вівчарка
Б) Ротвейлер
В) Аляскінський маламут Г) Ньюфаундленд
Макаров Олександр Сергійович
10 клас, Енергодарська загалньоосвітня школа №4
1. Яку органічну речовину можна охарактеризувати так: цукорфосфат-цукор-фосфат-цукор-фосфат…
А)білки; б)АТФ; в) ДНК.
2. Здійснюючи науковий експеримент, двоє вчених ввели у клітини
піддослідної рослини розчин колхіцину – речовини, що блокує
збирання тубулінових мікротрубочок веретена поділу. Вони
зробили науковий прогноз щодо змін, які відбудуться у клітинах.
Перший цитолог передбачав збільшення кількості метафазних
пластинок при дослідженні під мікроскопом. Другий – появу
поліплоїдних клітин, в яких кількість хромосом збільшилася у два
рази. Хто правий?
А) Обоє праві;
б) Правильно думає перший дослідник;
в) Правильно думає другий дослідник;
г) Обоє помиляються.
3. Існує суперечка – вважати чи ні віруси мікроорганізмами;
належать вони до живої чи неживої природи? Яка з наведених
загально біологічних властивостей живих систем характерна для
вірусів і свідчить про те, що віруси – особлива форма життя?
А) подразливість б) здатність до спадкових мін, мутацій,
в) здатність самостійно синтезувати білки, г) ріст та розвиток
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4. До лікаря звернувся хворий зі скаргами на сухість шкіри,
свербіж. Після огляду лікар поставив діагноз – дерматит і прописав
лікарський препарат на основі вітаміну:
А) токоферолу (вітамін Е),
б) аскорбінової кислоти (вітамін С),
в) піридоксину (вітамін В6),
г) ергокальциферолу (вітаміну D)
5. В Україні в середині ХХ ст. було акліматизовано своєрідну
группу рептилій - вірменські скельні ящірки. В популяції цих
тварин, як правило, тільки самки. Вони відкладають незапліднені
диплоїдні яйця, з яких знову ж вилупляються самки. Як
називається форма розмноження?
А) овогамія, б) партеногенез, в) копуляція, г) вегетативне
розмноження.
6. Виберіть назву тварини, зображеної на малюнку, та формулу
хімічної сполуки, з якої утворений її скелет:
А – коренерот, Н2О;
Б – коренерот, SiО2;
В – радіолярія, SiO2;
Г – радіолярія, СаО.

7. Один вчений сказав: «Колись на Землю впав сонячний промінь.
Він впав на земну билинку пшеничного паростка, на хлорофілове
зерно. Вдаряючись об нього, він згас, перестав бути світлом, але не
зник .У тій чи інший формі він увійшов до складу хліба, який
слугує нам їжею, він перетворився у наші мускули, в наші нерви.
Цей промінь Сонця зігріває нас, він приводить нас у рух, можливо ,
в цю хвилину він грає в нашому мозку». Хто з вчених висловив цю
думку? Про який процес йде мова?
А) К. Тимірязєв про фотосинтез;
б) Бертло про синтез жирів;
в) Фуркруа про білки.
8. Недаремно ця рослина називається дивовижною - без сумніву, це
одно з самих дивних рослин на планеті. Термін його життя - до
півтора тисяч років! Племена бушменів називають цю рослину
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«отджи тумбо», що в перекладі означає «великий пан». Проросле
сім'я викидає на поверхню два листки, які ростуть усе його життя,
поступово відмираючи на кінцях і розщеплюючись на вузькі
смужки. Довжина їх досягає 2-4 метрів, а іноді навіть 8 метрів!
Росте це реліктове чудо природи уздовж узбережжя Атлантики в
пустелі Наміб, а основним джерелом вологи для нього слугують
тумани, тому ареал зростання як правило не перевищує 100 км від
берега моря. Чи має ця рослина квітки? До якого відділу рослин
вона відноситься?
А) Має квітки, плоди. Відділ Квіткові;
б) Має шишечки. Відділ Голонасінні;
в) Не має квіток. Папоротеподібні.

9.Яку пташку використовували шахтарі для визначення рудничного
газу?
А) голуба; б) канарку; в) ластівку.
10. чому в кисневі подушки хворим додають вуглекислий газ?
А) СО2 входить до складу повітря;
б) При введенні СО2 відбувається штучне посилення так
званого кисневого голодування;
в) Під впливом СО2 дихальний центр посилає нервові
імпульси, відновлюється дихання.
11. Гілочку якого дерева використовували люди в давнину для
того, щоб знайти місце де копати колодязь?
А) тополі; б) калини; в) верби.
12. Який органоїд і чому один із дослідників клітини назвав
«саквояжиком, в якому міститься все необхідне для самогубства»?
А) комплекс Гольджі містить необхідну кількість ферментів;
б) ядро містить необхідну кількість ферментів; в)лізосоми містять
необхідну кількість ферментів.
13. Радіатори опалювальної батареї створюють велику площу
поверхні, яка забезпечує ефективну віддачу тепла у кімнату
квартири. Які органоїди клітини мають подібну будову?
А) мітохондрії, ендоплазматична сітка;
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б) Комплекс Гольджі, ендоплазматична сітка;
в) хлоропласти, ендоплазматична сітка.
14. У деяких кальмарів ліве око вдвічі більше правого, а спрямовані
вони одночасно в різні боки (вверх і вниз). Навіщо кальмарам такі
дивні очі?
А) Велике око тварин пристосоване для бачення у верхніх
шарах води, а мале око - в темряві глибин;
б) Маленьке око тварин пристосоване для бачення у верхніх
шарах води, а велике око - в темряві глибин;
в) Такі дивні очі кальмарам потрібні, щоб мати великий
обсяг обзору.
15. «На одному з кораблів під час дослідження берегів Канади весь
екіпаж занедужав скорбутом. Двадцять шість матросів вже
загинули, коли корабель підплив до річки Св. Лаврентія.
Висадившись на берег, команда корабля не могла знайти в
північних лісах ні лимонів, ні овочів. Однак капітану вдалося
зав’язати дружні стосунки з індіанцям, які вирішили допомогти
йому і його товаришам: вони порадили лікуватися настоєм соснової
хвої. Залишки команди було врятовано від смерті. Про який
вітамін йдеться?
А) вітамін Е; б) вітамін С; в) вітамін В1?
16. Німецький фрідайвер Том Сітас протримався без повітря 22
хвилини і 22 секунди. Як людина може затримати дихання на такий
тривалий час, якщо відомо, що клітини мозку без кисню гинуть вже
через 4 хвилини?
А)вдихання чистого кисню; б)вдихання закису азоту; в)
вдихання гелію.
17.Атмосферний тиск є важливішим кліматичним чинником, який
діє на живі організми. Великі й швидкі перепади атмосферного
тиску можуть спричинити кесонну хворобу. Кесонна хвороба
найчастіше розвивається в аквалангістів і водолазів. Які причини
спричиняють цю хворобу?
А) зниження парціального тиску кисню в вдихуваному
повітрі;
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б) перехід з середовища з підвищеним атмосферним тиском
повітря в середовище з нижчим тиском;
в) перехід з середовища з низьким атмосферним тиском
повітря в середовище з високим тиском.
18. Лізоцим відкрив і описав англійський мікробіолог О. Флемінг в
1922 році. Він виявив лізоцим практично у всіх живих організмів: у
ікрі щуки, в жіночому молоці, в лейкоцитах, у стеблах і листках
тюльпана, кропиви, півонії. Але найбагатшим джерелом лізоциму
виявився яєчний білок. Який механізм дії лізоциму проти бактерій?
А) лізоцим нейтралізує бактерії;
б) лізоцим виробляє антитіла проти бактерій;
в) лізоцим є ферментом, що руйнує клітинну стінку
бактерій.
19. Едвард Дженнер, англійський лікар, творець методу запобігання
захворюванню людини на віспу. Він є автором праці під назвою
«Дослідження про причини й наслідки варіоли вакцини…». Що
означає слово «вакцина»?
А) щеплення; б) імунітет; в) коров’яча віспа.
Макарчук Іванна Іванівна
10 клас, Джулинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
Тести
1. Хто першими застосував термін «біологія»?
А) німецькі вчені Теодор Руз, професор анатомії та
фізіології Карл Фрідріх Бурдах, згодом – відомі французькі учені
Теодор Руз і Володимир Вернадський;
Б) китайський учений Готфрід Рейнхольд Тревіранус,
російський професор Карл Фрідріх Бурдах;
В) німецькі вчені Теодор Руз, професор анатомії та фізіології
Карл Фрідріх Бурдах, згодом – відомий французький учений Жан
Батист Ламарк та німецький натураліст Готфрід Рейнхольд
Тревіранус.
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2. На чому ґрунтується гіпотеза світу РНК?
А) На тому, що молекули РНК здатні не тільки зберігати
спадкову інформацію, а й виконувати функції ферментів;
Б) На тому, що молекули РНК здатні тільки зберігати
спадкову інформацію;
В) На тому, що молекули ДНК здатні не тільки зберігати
спадкову інформацію, а й виконувати функції ферментів;
3. У процесі чого сформувалося біорізноманіття?
А) У процесі тривалої еволюції живої матерії;
Б) У процесі розвитку технологій;
В) У процесі руйнування міфів.
4. Науковою основою чого є екологія?
А) Не раціонального використання природних ресурсів і
сталого розвитку;
Б) Раціонального використання природних ресурсів і
розвитку технологій;
В) Раціонального використання природних ресурсів і
сталого розвитку.
5. Хто такі прокаріоти ?
А) Здебільшого одноклітинні клітини, які мають просту будову;
Б) Здебільшого одноклітинні клітини, які мають складну будову;
В) Здебільшого багатоклітинні клітини, які мають просту будову.
6. Що таке дивергенція?
А) Процес розходження ознак у нащадків різних предків;
Б) Еволюційний процес розходження ознак у нащадків
спільного предка;
В) Еволюційний процес розходження ознак;
7. Які існують критерії виду?
А) Фізіологічний, морфологічний, біохімічний, екологічний,
етологічний, молекулярно-генетичний, географічний;
Б) Фізіологічний, морфологічний, біохімічний, екологічний,
етологічний, географічний;
В) Фізіологічний, морфологічний, біохімічний, еконогічний,
молекулярно-генетичний, географічний.
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8. Як називають науку, яка вивчає будову і функції вірусів, їхні
властивості, шляхи передачі збудників та способи лікування і
профілактики вірусних захворювань?
А) Вірусонаука;
Б) Наука про віруси
В) Вірусологія.
9. Як називаються віруси, які складаються з молекул білка та
нуклеїнової кислоти?
А) Невідомо; Б) Прості;
В) Складні.
10. Хто у 1983 р. виділив вірус збудника СНІДу?
А) Люк Антуан Монтаньє;
Б) Франсуаза Барре-Синьоссі;
В) Еміль Герман Фішер.
11. Що таке горизонтальне перенесення генів?
А) Обмін ділянками ДНК між різними біологічними видами;
Б) Обмін ділянками РНК між різними біологічними видами;
В) Обмін ділянками ДНК між однаковими біологічними
видами.
12. Кого вважають найдавнішими організмами на Землі?
А) Ціанобактерії; Б) Бактерії; В) Археї.
13. Процес поглинання клітиною вільної молекули ДНК з
навколишнього середовища – це?
А) Геронтологія;
Б) Сегментація;
В) Трансформація.
14. Що таке кладограма?
А) Спосіб графічного відображення родинних зв’язків між
окремими групами організмів;
Б) Спосіб графічного відображення родинних зв’язків між
спільними групами організмів;
В) Спосіб писемного відображення родинних зв’язків між
окремими групами організмів.
15. Як називається велика група одноклітинних і багатоклітинних
організмів?
А) Страменопіли; Б) Сукулент; В) Індукція.
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Максименко Мирослава Максимівна
10 клас, Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т. Шевченка
Тести з біології
1. Як умовно поділяють царство рослин?
А) Великі й малі Б) Вищі й нижчі В) Здерев’янілі й
нездерев’янілі
2. Основним органом фотосинтезу є?
А) Корінь Б) Листок В) Пагін
3. До якої групи органів рослин відноситься корінь?
А) Вегетативних органів рослини
Б) Генеративних органів рослин
В) Жодної
4. Який основний процес обміну виконує корінь?
А) Грунтове живлення Б) Фотосинтез В) Дихання
5. Що таке пагін?
А) Підземний орган рослини
Б) Надземний орган рослини
В) Орган статевого розмноження
6. Яку функцію виконує пагін?
А) Водний обмін Б) Грунтове живлення В) Повітряне
живлення
7. На скільки груп поділяються рослини за статтю?
А) На три Б) На чотири В) На одну
8. До якої родини відноситься соняшник?
А) Злаки Б) Бобові В) Айстрові
9. Скільки систем органів включає в себе тваринний організм ?
А) Вісім Б) Шість В) Три
10. Яку функцію виконує дихальна система ссавців?
А) Подрібнення їжі Б) Насичення крові киснем В) Опора
тіла
11. До якої систематичної групи відноситься вовк?
А) Хижаки Б) Сумчасті В) Парнокопитні
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12. На які групи поділяються речовини, які знаходяться в живому
організмі?
А) Рідкі і тверді Б) Корисні і шкідливі В) Органічні і
неорганічні
13. Які бувають типи клітин?
А) Лише еукаріотичні Б) Лише прокаріотичні В)
Прокаріотичні і еукаріотичні
14. Яка головна ознака прокаотичних клітин?
А) Синтез білка Б) Не мають ядра В) Форма
15. Скільки основних функцій має клітинна мембрана?
А) Три Б) П’ять В) Дев’ять
Мамедова Айіша Самеддін кизи
«Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів Одеської
міської ради Одеської області»
1. Рослини не містять пігмент:
А) Хлорофіл Б) Меланін В) Каротиноїд Г) Фікобілін
2. Віроїди передаються:
А) Від рослин до рослин
Б) Від людини до тварин
В) Від людини до рослин
Г) Від рослин до людини
3. Потребують помірного зволоження, здатні переносити нетривалу
посуху:
А) Гідотофіти
Б) Гідрофіти
В) Ксерофіти
Г) Мезофіти
4. Черепашка жабурниці не складається із такого шару, як:
А) роговий
Б) фарфоровий
В) перламутровий Г) сітчатий
5. З яких білків утворена тонка нитка саркомеру?
А) З міозину, тропоніну, тропоміозину
Б) З міозину, тропоміозину, актину
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В) З актину, тропоніну, тропоміозину
Г) З актину, міозину, тропоніну
6.Бруннерові залози розташовані у:
А) дванадцятипалої кишці
Б) клубової кишці
В) сліпій кишці
Г) прямій кишці
7. Наявність білка в сечі позначається терміном:
А) реабсорбція
Б) дифузія
В) протеїнурія
Г) фільтрація
8. За скільки діб у людини оновлюється епідерміс?
А) 5 Б) 10 В) 30 Г) 7
9. Внутрішню стінку грудної порожнини вистиляє:
А) легенева плевра
Б) пристінкова плевра
В) кіркова речовина
Г) мозкова речовина
10. Яку функцію не виконує шкіра?
А) Запасаючу
Б) Транспортну
В) Видільну
Г) Терморегуляційну
11. Активізує процеси утворення еритроцитів і гемоглобіну:
А) Кобальт
Б) Плюмбум
В) Хром
Г) Хлор
12. Спосіб появи на світ зародка, коли він розвивається у яйці поза
організмом матері:
А) яйцеродіння
Б) яйцеживородіння В) живородіння
13. Якщо після метозу не відбувається цитокінезу, то утворюються
клітини:
А) без ядра Б) одноядерні В) двоядерні Г) багатоядерні
14. Волокна, які з’єднують функціонально однорідні протилежні
ділянки різних відділів СМ називають:
А) асоціативними Б) комісуральними В) проекціїними
15. Хто відкрив подвійне запліднення у покритонасінних рослин?
А) Навашин Сергій Гаврилович
Б) Мечников Ілля Ілліч
В) Пирогов Микола Іванович
Г) Підоплічко Іван Григорович

293

Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio»

Мамонов Сергій Михайлович
9 клас, Одеський ліцей 63
Тест з біології
1. Чи знаєш ти, хто є основоположником медицини?
а) Аристотель б) Гіппократ в) Авіценна
2. В результаті якого процесу все живе на Землі забезпечується
їжею і киснем?
а) Фотосинтез б) Біосинтез білка в) Енергетичний обмін
3. Яка ознака, на відміну від людиноподібних мавп, притаманний
тільки людині?
а) Трудова діяльність б) Турбота про потомство в) Наявність
чотирьох груп крові
4. Чи знаєш ти основне значення бактерій у природі?
а) Знезараження стічних вод
б) Одна з ланок в
ланцюжку харчування
в) Забезпечення кругообігу речовин в природі
5. Кожен вид в природі існує у формі:
а) різнорідних груп б) популяцій в) сімейств
6. Мономерами білків є:
а) амінокислоти б) нуклеотиди в) глюкоза
7. Для кожного виду характерний певний набір хромосом, який
зберігається постійним завдяки процесам:
а) Мітозу, мейозу і запліднення б) Біосинтезу білка
в) Обміну речовин
8. Чи знаєш ти, як називаються неклітинні форми життя?
а) Бактерії б) Гриби в) Віруси
9. Чи знаєш ти найбільшу залозу в організмі людини?
а) Печінка б) Наднирники в) Гіпофіз
10. Розповсюдження насіння, плодів і спор рослин повітряними
течіями має назву:
а) зоохорія б) гідрохорія в) анемохорія
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11. Вид симбіотичних відносин між двома живими організмами,
коли один з них отримує від другого користь, проте не шкодить
йому і не надає переваг, назівають:
а) аменлізм б) коменсалізм в) паразитизм
12. Якщо всі капіляри організму людини скласти в лінію, ними
можна було б обперезати земну кулю 2,5 раза. Загальна довжина
капілярів сягає:
а) 250 тис. км б) 400 тис. км в) 100 тис. км
13. Найбільша артерія в організмі людини:
а) капірял б) аорта в) коронарна
14. Повний серцевий цикл триває:
а) 0,4 с б) 0,6 с в) 0,8 с
15. За хвилину серце перекачує близько:
а) 5 л крові б) 2 л крові в) 10 л крові
Відповіді: 1 б, 2 а, 3 а, 4 в, 5 б, 6 а, 7 а, 8 в, 9 а, 10 в, 11 б, 12 в, 13 б, 14 в, 15 а

Маркова Діана Вадимівна
11 клас, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Валерія
Доценка Мирноградської міської ради Донецької області
Тести з біології.
1. Ущільнений зовнішній шар цитоплазми з плоских мембранних
міхурців, що забезпечує постійну форму тіла одноклітинних:
А) пелікула
Б) глікокалікс
В) клітинна стінка
Г) цитоскелет
2. Неперетравлені рештки їжі інфузорії виводяться завдяки:
А) цитостомі
Б) перистомі
В) порошиці
Г) трихоцисті
3. Головною причиною, що перешкоджає розповсюдженняю губок,
є:
А) низька температура
Б) висока солоність
В) відсутність світла
Г) відсутність твердого субстрату
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4. Тіло з потовщеними стінками у кишковопорожнинних, що
утворюють джутикові кишеньки:
А) сифон
Б) лейкон
В) аскон
Г) сикон
5. Нервова система губок:
А) кільцева
Б) дифузно-вузлова
В) трубчаста
Г) відсутня
6. Роздільностатевими серед кільчастих червів є:
А) багатощетинкові
Б) трематоди
В) п*явки
Г) малощетинкові
7. Тварина, яку використовують як живий корм для риб:
А) піскожил
Б) трубковик
В) нереїда
Г) стеблова нематода
8. Спосіб відтворення потомства, за якого розвиток яйця і зародка
відбувається всередині материнського організму й за рахунок
речовин матері:
А) яйцеживонародження
Б) живонародження
В) брунькування
Г) яйценародження
9. Ненасичені жирні кислоти це:
А) вітамін А
Б) вітамін С
В) вітамін F
Г) омега 3
10. Утворення глобули характерне для такої структури:
А) первинна
Б) вторинна
В) третинна
Г) четвертинна
11. Рослини не поглинають:
А) солі амонію Б) сечовину В) нітрати Г) нітрини
12. Легені у рептилій:
А) комірчасті Б) мішкуваті В) губчасті Г) відсутні
13. Автотомія притаманна:
А) гадюці звичайній
Б) тритону гребінчастому
В) гавіану
Г) ящірці
14. Наука про земноводних називається:
А) герпетологія
Б) ентимологія
В) батрахологія
Г) ембріологія
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15. Тіло хрящових риб укрито лускою, що складається з:
А) емалі
Б) кератину
В) глікогену
Г) колагену
Мартиненко Вадим Володимирович
11 клас, Ніжинська гімназія № 3
Тест
1. Інтерфаза це
А) стадія поділу клітини, під час якої зникає каріолема
Б) період між метафазою і анафазою
В) період між поділами клітини
Г) період між анафазою і телофазою
2. Кросинговер відбувається
А) під час мітотичного поділу
Б) під час профази ІІ
В) під метафази І
Г) під час профази І
3. Ліхенологія – наука про
А) водорості
Б) лишайники
В) голонасінних
Г) покритонасінних
4. За типом живлення рослини належать до
А) автотрофів
Б) гетеротрофів
В) хемотрофів
Г) сапротрофів
5. Який хімічний елемент входить до складу вітаміну В1
А) Силіцій
Б) Йод
В) Сульфур
Г) Купрум
6. При неповному домінуванні після схрещування нащадків
F1 гетерозиготних батьків у поколінні F2 спостерігалося
розщеплення за фенотипом
А) 3:1
Б) 9:3:3:1
В) 1:2:1
Г)1:1
7. Мінливість, яка виникає унаслідок комбінування
хромосом у мейозі шляхом незалежного розходження хромосом,
кросинговеру, унаслідок злиття гамет
А) модифікаційна
Б) мутаційна
В) гібридна
Г) акомодаційна
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8. Указати назву речовин, яка не належить до гормонів
А) норадреналін
Б) глюкагон
В) протромбін
Г) інсулін
9. Як називається наука про ссавців
А) герпетологія
Б) ентомологія
В) теріологія
Г) арахнологія
10. Скільки шийних хребців мають ссавці
А) 5
Б) 12
В) 9
Г) 7
11. До одномембранних органел не належить
А) апарат Гольджі
Б) вакуоля
В) рибосома
Г) лізосома
12. Без участі будь-яких агентів поширюється насіння
А) кульбаби
Б) скаженого огірка
В) яблуні
Г) каштана
13. Скільки камер має серце птаха
А) 3
Б)2
В) 5
Г) 4
14. Який білок є нейромедіатором нервової системи людини
А) опсин
Б) колхіцин
В) ацетилхолін
Г) легоглобін
15. Яка з наведених речовин здатна руйнувати веретено
поділу?
А) опсин
Б) колхіцин
В) ацетилхолін
Г) легоглобін
Мартинюк Михайло Сергійович
11 клас, гімназія № 153 імені О. С.Пушкіна
1. Грамнегативні бактерій, на відміну від грам позитивних:
А) За методом Грама фарбуються у червоний колір, мають
однослойну мембрану
Б) За методом Грама фарбуються у червоний колір, мають
зовнішню мембрану
В) За методом Грама фарбуються у синій колір, мають
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однослойну мембрану
Г) За методом Грама фарбуються у синій колір, мають
зовнішню мембрану
2. Ребра з'єднуються з хребтом:
А) напіврухомо (хрящевий диск) Б) рухомо (сустав)
В) нерухомо (шов)
Г) не з'єднані
3. Інструмент, зображений на малюнку, використовується у

мікробіології для:
А) Для виконання секторного посіву
Б) Для перемішування рідких середовищ
В) Для виконання посіву суцільним газоном
Г) Для світлової мікроскопії
4. Видозміною яких органів є шипи рослини, зображеної на

малюнку:
А) стебла
Б) листа
В) прилистка Г) черешка
5. Для отримання накопичувальної культури азотфіксаторів
використовується середовище:
А) що містить мінеральне джерело азоту
Б) що містить органічне джерело азоту
В) що містить органічне і мінеральне джерело азоту
Г) що не містить ні органічне, ні мінеральне джерело азоту
6. Послідовність нуклеотидів у гені така: ААА ЦАЦ ЦТГ ЦТТ ГТА
ГАЦ. Напишіть послідовність амінокислот у білку, який кодує цей
ген (див. Табл.)

А) Phe-Glu-Leu-Met-Trp-Glu
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Б) Phe-Val-Asp-Glu-His-Leu
В) Phe-Val-Asp-His-Glu-Leu
Г) Phe-Val-Pro-Glu-His-Leu
7. У плаунів та хвощів утворюються корені:
А) головний і придаточний
Б) головний та бічні
В) бічні
Г) придаточні
8. Незабарвлена структура на мікропрепараті:

А) плазміда Б) ендоспора В) порожнина у клітині Г) ядро
9. Складіть формулу квітки за її діаграмою:

А) Ч₅ Л₅ Т₅ П₁ Б) Ч₅ Л₅ Т∞П₁
В) Ч₅ Л₅ Т∞П∞ Г) Ч₅ Л₅ Т∞П5
10. Тільки з гаплоїдних клітин у мхів складається:
А) спорангій Б) спорофіт
Г) гаметофіт Д) вегетативні клітини
11. До мозгового відділу черепа належать кістки:
А) виличні Б) тім'яні В) верхньощелепеві Г) піднебінні
12. На зображенні показано схему ферментативного синтезу
серотоніну. Вкажіть назву процесів, що відбуваються:

А) Метилювання,декарбоксилювання
Б) Окиснення,
метилювання В) Окиснення, відновлення Г) Гідроксилювання,
декарбоксилювання
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13. Мембранний потенціал нервової клітини у стані спокою склав 92мВ за температури 309,6К. Молярна концентрація іонів К+ у
міжклітинній рідині склала 122 ммоль/л. Розрахуйте молярну
концентрацію іонів K+ у клітині:
А) 3,85М
Б) 5,07М
В) 2,43М
Г) 1,36М
14. При проведенні седиментаційного дослідження мікрофлори
повітря рахують ЗМЧ за Омелянським (при п'ятихвидинній
експозиції на поверхню середовища 100см² осаджується
мікрофлора з 10л повітря). Розрахуйте ЗМЧ повітря, якщо чашку
Петрі із середовищем МПА відкрили у приміщенні на 1о хвилин,
після інкубування у термостат на поверхні середовища виросло 30
колоній (діаметр чашки Петрі 10см.
А) 6 КУО/л Б) 2 КУО/л В) 10КУО/л Г) 0,5 КУО/л
15. Визначте, що відбудеться з клітиную, осмотичний тиск якої
7,2бар, якщо її занурити у 0,2% розчин хлориду барію із ступенем
йонізації 55%, густина розчину 1,01г/мл за температури 33°С.
(Формула осмотичного тиску: П=iCRT, де i=an+(1-a) n-кількість
йогів, що утворюються з однієї формульної одиниці)
А) клітина збільшиться/її розірве
Б) клітина не зміниться у розмірах
В) клітина зменшиться
Матвєєв Ілля Сергійович
9-Б клас, Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22
імені Василя Михайловича Кавуна
1.Основна шлункова кислота це ?
А. HF Б. H2SO4
В. HCI
Г. HNO3
2. Де відбувається аеробне розщеплення глюкози?
А. в травній системі
Б. на кристах мітохондрій
В. в лізосомах
Г. на мембранах ендоплазматичної сітки
3. Який з перелічених органів виділяє жовч?
А. Печінка
Б. Селезінка
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В. Шлунок
Г. Кишечник
4. Зі скількох хрящів складаєтся глотка?
А.10
Б. 9
В. 8
Г. 7
5. Листки яких з перелічиних рослин мають паралельне
жилкування?
А. Береза
Б. Тонконіг
В. Овес
Г. Пшениця
6. Скільки у людини кіл кровообігу?
А.1
Б. 2
В. 3
Г. 4
7. Що є середньою м’язовою оболонкою серця?
А. Ендокард
Б. Міокард
В. Епікард
Г. Прикард
8. Який гриб з перелічиних є їстівним?
А. Трутовик сірчано-жовтий
Б. Бліда поганка
В. Опеньки сірчано-жовті
Г. Мухомор
9. Яка кількість кількість хребців знаходиться в шийному
відділі хребта людини?
А.12
Б. 7
В.10
Г. 5
10. Як називаєтся запалення слизової оболонки глотки?
А. Бронхіт
Б. Фаренгіт
В. Цестит
Г. Плеврит
11. Які гормони регулюють виділення шлункового соку?
А. Соматоропін
Б. Інсулін
В. Амілаза та мальтаза
Г. Гастрин і секретин
12. Яка складова ока містить пігмент меланін ?
А. Райдужка
Б. Рогівка
В. Зіниця
Г. Жовта пляма
13. Що розташовано між мостом і проміжним мозком?
А. Довгастий мозок
Б. Мозочок
В. Передній мозок
Г. Середній мозок
14. Яка рослина має два типа пагонів?
А. Зозулин льон
Б. Щитник чоловічий
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В. Хвощ
Г. Плаун
15. Що відсутнє у дермі шкіри?
А. Меланоцити
Б. Нервові волокна
В. Лімфатичні судини
Г. Гладенькі м’язи
Матвієнко Тетяна Михайлівна
комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський
навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенівліцей Шосткинської міської ради Сумської області»
Тестові завдання з біології.
1. Дерев'янисте стебло має
А пшениця Б клен
В жито
Г рис
2. Частина стебла між двома сусідніми вузлами – це
А міжвузля В пазуха листка
Б брунька
Г продих
3. Дводомною рослиною є
А тополя
Б слива
В троянда
Г яблуня
4. Кістковою рибою є
А катран
Б біла акула В скат манта Г карась
5. В акули немає
А плавального міхура Б. зябер. В. серця Г. парних плавців
6. Панцирем вкрите тіло
А черепахи Б крокодила В гадюки
Г тритона
7. Представником птахів є
А гекон
Б гавіал
В саламандра
Г пінгвін
8. Серце людини:
А. двокамерне Б. трикамерне з неповною перегородкою
В. трикамерне Г. чотирикамерне.
9. Ритмічна зміна електричної активності серця реєструється за
допомогою:
А. кардіограми Б. енцефалограми
В. рентгенограми Г. аналізу крові.
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10. Пульсація променевої артерії, що визначається при вимірянні
пульсу, відбувається узгоджено зі скороченням:
А. правого передсердя
Б. правого шлуночка
В. лівого передсердя
Г. лівого шлуночка.
11. Процес необоротних змін у будові та функціях живих істот
протягом їхнього історичного існування, який відбувається на всіх
рівнях організації живого, - це:
А. еволюція Б . онтогенез В. філогенез Г. панміксія.
12. Біогенетичний закон у 1866 році сформулював:
А. Ф.Мюллер Б. К.Бер В Е.Геккель Г. О.М.Северцов.
13.Чинником, що не належить до елементарних чинників
еволюції, є:
А. дрейф генів Б. популяційні хвилі.
В. ізоляція Г природний добір.
14. Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів
певного виду:
А. генотип Б. гомозигота В. геном Г. фенотип.
15. Укажіть назву ІІІ закону Г.Менделя:
А. закон одноманітності гібридів першого покоління;
Б. закон розщеплення;
В. закон незалежного успадкування ознак;
Г. закон чистоти гамет.
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