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ЧАСТИНА ІІ 

ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ 

ТУРНІР ЮНИХ БІОЛОГІВ «NEOBIO» 

 

Мей Аліна Борисівна 

гурток «Експериментальна мікробіологія», 10 клас, КЗО 

Роздорська СЗШ, Роздорської селищної ради 

 

1. Симетрія тіла характерна для  поліпів:   

А) асиметрична,  Б) двобічна,  В) променева. 

2. Оболонка, що утворюється на поверхні епітелію в архаїчних  

тварин:  

А) кутикула,  Б) хітин,  В) шкірно-м’язовий мішок. 

3. Шкірна залоза, яка є тільки у ссавців:  

А) потова,    Б) молочна,    В) куприкова. 

4. Матеріал, що виділяється спеціальними залозами епітелію мантії 

у молюсків:  

А) перламутр,   Б) кремнезем,   В) вапняк. 

5. Травлення, коли клітини епітелію травної системи можуть 

поглинати часточки їжі: 

А) порожнинне,  Б) внутрішньоклітинне,  В) пристінне. 

6. Орган для подрібнення їжі у черевоногих  молюсків:   

А) сичуг,    Б) тертка,     В) глотка. 

7. Розширена кінцева частка задньої кишки, куди впадають протоки 

видільної та статевої систем: 

А) клоака,   Б) пряма,   В) сліпа. 

8. Їжа , яка  засвоюється  найлегше:  

А) білок,   В) краплі  жиру,   В) нектар.  

9. Чим представлена видільна система плоских червів і деяких 

інших груп безхребетних: 

А) протонефридіями,   Б) метанефридіями, 

В) целомодуктами,       Г) мальпігієвими судинами. 

10. Основні органи виділення  у комах 

А) протонефридії,        Б) метанефридії, 
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В) целомодукти,           Г) мальпігієві судини. 

11. Як називаються видозмінені  целомодукти нирок:  

А) метанефридії,    Б) нефрони,    В) протонефридії. 

12. Клітини розташовані на кінцях розгалужених канальців 

протонефридій: 

А) епітеліальні,   Б) мерехтливі,   В) залозисті,   Г) м’язові. 

13. Продуктом виділення у комах є: 

А) сечова кислота,  Б) кристали сечової  кислоти, 

В) сечовина. 

14. Як  називається транспортна рідина у членистоногих,молюсків і 

інших безхребетних: 

А) міжклітинна рідина,    Б) кров, 

В) гемолімфа,                     Г) лімфа  крові. 

15.Тварини, у яких немає в кровеносному руслі повністю венозної 

крові: 

А) амфібії,      Б) рептилії,      В) риби. 

 

 

Мельник Роман Віталійович 

9 клас, Радивилівський ліцей №1 Радивилівської міської ради 

Рівненської області 

 

Тема: Структура еукаріотичної клітини 

1.Ядерна структура, яка визначає спадкові властивості 

організму: 

А) ядерна оболонка  Б) ядерце 

В) хроматин   Г) ядерний сік 

2. Деякі клітинні структури мають власний генетичний апарат, 

здатні до синтезу білка та розмноження всередині клітини. У 

тваринній клітині до них належать 

А) рибосоми   Б) лізосоми 

В) мітохондрії  Г) ядра 
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3. Оберіть правильну відповідь: 

А) на малюнку цифрою 3 позначено хлоропласт, а цифрою 1 

- клітинну стінку;  

Б) на малюнку цифрою 5 позначено хлоропласт, а цифрою 1 

- плазмалему; 

В) на малюнку цифрою 3 позначено мітохондрію, а цифрою 

4 - вакуолю; 

Г) на малюнку цифрою 4 позначено хлоропласт, а цифрою 1 

- клітинну стінку; 

4. Двомембранними органелами цитоплазми є: 

А) Б) В) Г)  

5. Яку функцію виконує органела цитоплазми зображена на 

малюнку? :  

А) сортування, модифікацію, пакування мембранних і 

секреторних білків клітини; 

Б) «санітарів клітини»; 

В) «енергетичних станцій клітини»; 

Г) формування цитоскелету. 

6. Позначте правильні твердження: 

А) клітина тварин оточена плазматичною 

мембраною і не має щільної полісахаридної клітинної стінки; 

Б) лізосоми - травні органели; 

В) цитоскелет - мережа білкових ниток, що виконують 

опорну й рухову функції; 

Г) плазмалема відмежовує вміст клітини від довкілля; 

Д) Рудольф Вірхов увів в науковий обіг термін «клітина»; 

Е) цитологія - наука про клітини. 
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7. Клітинну стінку мають клітини: 

А) рослин; Б) тварин; В) грибів; Г) бактерій. 

8. Виберіть те, що стосується плазмалеми: 

А) подвійний шар ліпідів; Б) рідинно-мозаїчна будова; 

В) вибіркова проникність; Г) калієво-натрієвий насос. 

9. На якому малюнку зображена тваринна клітина? 

  А)    Б)     В)     Г)  

10. Вуглеводнева «шуба» поверх плазмалеми у клітинах тварин 

- це: 

А)  клітинна стінка, Б)  глікокалікс. 

11. Одномембранними органелами цитоплазми є: 

А)    Б)  В)   Г)  

12. На рисунку зображено каріотип 

А) жінки  Б) чоловіка 

В) хворої жінки Г) хворого чоловіка 

 

13. Ядра немає у 

А) клітинах плодів огірка Б) еритроцітах жаби 

В) клітинах збудника туберкульозу Г) клітинах 

збудника малярії 

14. Назвати органели клітини , в яких відбувається фотосинтез: 

А) рибосоми  Б) хлоропласти 

В) мітохондрії Г) комплекс Гольджі 

15. Мітохондрії називають енергетичними станціями клітини, 

оскільки вони 

А) мають двомембранну будову Б) заповненні матриксом 

В) містять власну ДНК  Г) окиснюють органічні 

речовини 
Ключ: 1 в, 2 в, 3 г, 4 б,в; 5 в; 6 а, б, в, г,е; 7 а,б, г; 8 а,б, в, г; 9 в; 10 б; 11 а, б, в; 12 

б; 13 в; 14 б; 15 г.  
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Мельниченко Ольга Максимівна 

10 клас, КЗ Гуманітарна гімназія №1 ім. М.І. Пирогова Вінницької 

Міської Ради 

 

1. Скільки кДж енергії та молекул АТФ виділяється на аеробному 

етапі енергетичного обміну речовин? 

а) 200кДж; 4АТФ  б) 200кДж; 2АТФ 

в) 2600 кДж; 36АТФ  г) 2600кДж; 38АТФ 

2. Яка група крові є універсальним донором, а яка реципієнтом? 

а) I; IV  б) II; III в) I; III  г) IV; I 

3. Гемофілія це захворювання що передається спадково: 

а) за рецесивним типом зчепленим з Х хром. 

б) за рецесивним типом зчепленим з Y хром. 

в) за домінатним типом зчепленим з Y хром.  

г) за домінатним типом зчепленим з X хром. 

4. Цингу викликає нестача: 

а) гемоглобіну б) кальцію в) вітаміну С г) вітамінів групи В     

5. Яка органела відповідає за синтез АТФ? 

а) Лізосоми б) Мітохондрії в) Апарат Гольджі г) Рибосоми 

6. Які з наведених тваринних таксономічних одиниць відрізняються 

від рослинних? (декілька вірних відповідей) 

а) Родина б) Ряд  в) Клас г) Тип 

7. Віруси подібні до інших організмів за такими ознаками: 

(декілька вірних відповідей) 

а) Успадковують ознаки  б) Живляться гетеротрофно 

в) мають клітинну будову  г) у складі містять органічні речовини д) 

можуть синтезувати білки  е) здатні до адаптації  є) здатні до 

розмноження 

8. Циста це – 

а) форма переживання несприятливих умов  

б) органела в рослинній клітині  

в) місце розташування алелі гена в хромосомі 

9. Особливості будови грибів: ( декілька вірних відповідей) 

а) в складі оболонки клітини хітин 
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б) мають вакуолі        

в) резервна речовина глікоген 

г) резервна речовина крохмаль 

д) мають клітинну стінку з целюлозою 

е) клітини утворюють три типи тканин 

є) складаються з гіфів 

10. Гриби належать до: 

а) консументів б) редуцентів  г) продуцентів 

11. Який з наведених одноклітинних організмів живиться шляхом 

фагоцитозу? 

а) Інфузорія туфелька    б) Амеба протей    г) Евглена зелена 

12. Яка з груп живих організмів складається лише з білків? 

а) віроїди  б) археї  г) пріони 

13. До генеративних органів рослин належить: 

а) квітка б) стебло в) корінь г) листок 

14. Травлення цих органічних речовин починається у ротовій 

порожнині та завершується у дванадцятипалій кишці. 

а) вуглеводи  б) білки  г) жири 

15. До непарних лицевих кісток належать: (декілька правильних 

відповідей) 

а) верхньощелепна б) нижньощелепна г) носова 

д) вилична  е) під`язикова є) піднебінна 

 

 

Мешко Віталіна Станіславівна 

гурток «Олімпіадна біологія» у приватній школі «Базис», 10 клас 

ліцей «Наукова зміна» 

 

1. Тварини, які є рослиноїдними, мають такий тип живлення: 

А) паразитичний  Б) сапротрофний 

В) голозойний  Г) симбіотрофний 

2.  Який з білків є транспортним білком плазми крові? 

А) альбумін   Б) актин 

В) кератин   Г) пепсин 
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3.  Яке з тверджень правильне? 

А) Серце риб і амфібій двокамерне. 

Б) У членистоногих замкнена кровоносна система. 

В) У риб незамкнена кровоносна система. 

Г) У амфібій і рептилій серце трикамерне. 

4. Справжні гриби належать до такого субдомена: 

А) Екскавати Б) Діафоретики 

В) Аморфеї  Г) Опістоконти 

5.  Який вітамін називають піридоксин? 

А) В2  Б) В5  В) В6  Г) В9 

6.  Яку амінокислоту кодує триплет УАА? 

А) метіонін  Б) аргінін В) ізолейцин     Г) ніяку 

7.  Наука, що вивчає мурах називається: 

А) бріологія  Б) мірмекологія  В) іхтіологія  Г) орнітологія 

8.  Теорія – це: 

А)теоретичне або експериментальне знання, яке може бути 

відтворене або підтверджене 

Б) науково-обґрунтоване припущення 

В) узагальнення, сформоване на основі наукових фактів 

Г) закономірність, яка не має винятків 

9. Який вчений уперше описав ядро рослинної клітини? 

А) Р.Гук Б) Р.Броун В) А.Левенгук Г) Т.Шванн 

10. Який з хімічних елементів НЕ належить до органогенних? 

А) К  Б) О  В) N  Г) Н 

11. Яке з тверджень правильне? 

А) білки амфіфільні  Б) глюкоза гідрофобна 

В) фосфоліпіди амфіфільні Г) ліпіди гідрофільні 

12. Скільки кДж енергії фіксується в молекулі АТФ під час 

анаеробного етапу дихання з двох молекул глюкози? 

А) 160 кДж Б) 240 кДж В) 400 кДж Г) 2880 кДж 

13. РНК утворюється шляхом: 

А) трансляції  Б) реплікації  В) репарації  Г) транскрипції 

14. Геронтологія – це: 

А) наука про пептиди Б) наука про старіння 
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В) наука про водорості Г) наука про вуглеводи 

15. Який із законів комплементарності написаний правильно? 

А) А=Т Б) Г=А В) Ц=Т Г) Т=Г 

 

 

Мильченко Марія Романівна 

гурток «Юні біологи», 11 клас, Гадяцький обласний науковий ліцей-

інтернат, ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочерніна. Полтавської 

обласної ради 

 

Тести 

1. Найбільший лімфоїдний орган який відноситься до імунної 

системи і має захисну функцію. 

a) кістковий мозок 

b) тимус 

c) селезінка 

d) апендикс 

2. Який орган людини тримається на поверхні води, коли всі 

інші органи тонуть. 

a) серце 

b) легені 

c) нирки 

d) печінка 

3. Розподіл екофакторів до простих фізичних, кліматичних, 

трофічних та біотичних умов існування, властивий 

класифікації …. 

a) Мочадського 

b) Дажо 

c) Одума 

d) Лібіха 

4. Яка з мавп допомогла науковцям відкрити групи крові 

системи « Резус» ? 

a) макаки 

b) гібони  
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c) мартишки 

d) орангутанги  

5. Більша частина лососів на нерест повертається саме в ті 

річки, в яких вони самі з’явилися на світ. Яким чином лососі 

визначають, в яку саме річку їм потрібно повернутися? 

a) фіксування в пам’яті довжини світлового дня 

b) запам’ятовування магнітних ліній місцевості  

c) раннє запам’ятовування смаку і запаху води 

d) закарбування в пам’яті об’єктів-орієнтирів на березі 

6. Яка речовина спинного мозку бере участь у здійсненні 

рефлексів?  

a) губчаста  

b) сіра 

c) біла 

d) компактна 

7. Які сполуки здійснюють ендокринну регуляцію функцій в 

організмі людини? 

a) гормони  

b) ферменти  

c) вітаміни 

d) фітогормони 

8. Яка фаза сну є початковою? 

a) парадоксальний сон 

b) поверхневий сон 

c) глибокий сон 

d) засинання 

9. Найбільшу частку від загального складу грунту складає…. 

a) повітря 

b) мінеральна основа 

c) вода 

d) органічна речовина 

10. Хто з вчених здійснив ряд найважливіших відкриттів щодо 

розвінчання теорії самозародження? 

a) Л. Спалланцані 
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b) Ю. Одум 

c) Е. Зюсс 

d) Ч. Дарвін 

11. Для лікування яких захворювань, основною причиною яких 

є ті чи інші імунодефіцитні стани хворих, використовуються 

методи стимулювання захисних механізмів організму? 

a) спадкові 

b) вірусні 

c) бактеріальні 

d) неінфекційні  

12. Яка з цих тварин не має зубів?  

a) ящірка 

b) черепаха 

c) хамелеон 

d) жаба 

13. Яка порода собак вважається найбільшою за своєю масою? 

a) німецька вівчарка 

b) ротвейлер 

c) аляскінський маламут 

d) ньюфаундлент 

14. Який птах досягає швидкості понад 300 км/год, пікіруючи у 

польоті, і є рекордсменом серед свого виду? 

a) чорний стриж  

b) яструб 

c) білоголовий орлан 

d) сапсан 

15.  Хто з вчених довів можливість клонування тварин (зумів 

першим добути клоновані ембріони шпорцевих жаб)  

a) Дж. Гердон 

b) Р. Ласки 

c) Ч. Дарвін 

d) Б. Ламарк 
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Михайлов Олександр Юрійович 

11 клас, Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №11 

 

Адаптивна еволюція: Подарунок від Бога чи Лозина від природи? 

Тест 
Завдання 1-5 мають тільки ОДИН правильний варіант відповіді. 

1. У процесі еволюції види живих організмів зазнають змін, які 

допомагають їм пристосуватися до умов довкілля. Для хижаків 

одним із головних пристосувань стала щелепа. Як ви вважаєте, чий 

укус сильніший? 

a. Panthera leo leo 

b. Panthera tigris altaica 

c. Panthera onca onca 

d. Puma concolor anthonyi 

2. Регенерація – здатність живих організмів відновлювати 

пошкоджені чи втрачені частини тіла. Не кожному виду природа 

подарувала таке вміння. Як ви вважаєте, хто із наведених 

організмів здатен відростити мозок? 

a. Pseudoceros dimidiatus 

b. Ambystoma mexicanum 

c. Stomolophus meleagris 

d. Staphylococcus aureus 

3. Кожна тварина здатна орієнтуватися у просторі. У процесі 

еволюції деякі з них винайшли свої унікальні методи. Наприклад, 

птахи під час перельоту використовують магнітне поле землі, аби 

знати, куди летіти. Як ви вважаєте, який з цих видів організмів 

здатний орієнтуватися по зірках? 

a. Helianthus annuus 

b. Oryctes nasicornis 

c. Scarabaeus sacer 

d. Sympetrum pedemontanum 

4. Не всі тварини атакують «в лоб»: є види, що створюють 

незвичайні пастки та тільки чекають, поки здобич попадеться сама. 

Який з цих видів створює пастки-пісочниці? 

a. Bagheera kiplingi 
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b. Distoleon tetragrammicus 

c. Sympetrum pedemontanum 

d. Seothyra annettae 

5. Не для всіх еволюція закінчилась вдало. Ця тварина має дуже 

незвичайне забарвлення, через яке вона вважалася міфічною аж до 

20 століття. Що це за тварина? 

a. Okapia johnstoni 

b. Bungarus candidus 

c. Megalopyge opercularis 

d. Ailurus fulgens 

 

 

Михайловська Марія Олександрівна 

11-Б клас, Загальноосвітня школа №4 І-ІІІ ступенів 

 

1. Що вивчає хронобіологія: 

А) Історичний розвиток  органічного світу 

Б) Біологічні ритми 

В) Індивідуальний розвиток організмів 

2. Який птах позбавлений крил 

А) Колібрі  Б) Ківі  В) Какаду 

3. Яка легеня людини вміщає більше повітря  

А) Права  Б) Ліва 

4. Які ссавці можуть дивитися назад не повертаючи  голови 

А) Кролик  Б) Білка  В) Видра 

5. Укажіть які хвороби людини вважаються спадковими 

А) Виявляються в одному поколінні однієї родини 

Б) Виявляються в ряду  поколінь однієї родини 

В) Виявляються в ряду  поколінь сусідніх родин 

6. Коливання чисельності популяції називається 

А) Премікс  Б) Популяційні хвилі  В) Дрейф генів 

7. Визначте прохідну рибу 

А) Щука  Б) Осетр  В) Короп 
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8. Яка властивість ДНК забезпечує стабільність структури гена 

як одиниці спадковості в ряді поколінь 

А) Сплайсинг Б) Денатурація В) Реплікація 

9. У селекційній роботі І.В.Мічурін застосовував метод 

А) Експерементальний мутагенез 

Б) Поліплоїдія  В) Віддалена гібридизація 

10. Генетично модифіковані організми утворюються в результаті 

А) Клітинної інженерії Б) Генної інженерії В) Гібридизації 

11. Рослини, якого сімейства містять компоненти сирої нафти 

А) Ароїдні  Б) Молочайні  В) Акантові 

12. Які білки в плазмолемі належать до інтегральних 

А) Рецепторні  Б) Колаген  В) Структурні 

Г) Гемоглобін  Д) Зв΄язуючі 

13. Час загального розслаблення серцевого м΄язу дорівнює 0,4 с 

Підрахуйте і вкажіть скільки часу відпочиває серцевий м΄яз за хвилину 

А) 24с   Б) 30с   В) 18с 

14. В якому відділі людини аскарида стає статевозрілою   

А) Легені   Б) Печінка   В) Кишківник 

15. Зі спори у спорових рослин виростає  

А) Корінь   Б) Протонема   В) Стебло 
Відповіді: 

1-Б; 2-Б; 3-А; 4-А; 5-Б; 6-Б; 7-Б; 8-В: 9-В; 10-Б; 11-В; 12-А,В,Д; 13-Б, 14-В; 15-Б 

 

 

Мінасян Аліна Миколаївна 

гурток «Генетики», 9 клас, Виноградівський заклад повної 

загальної середньої освіти ім. О. М. Соценка 

 

Спадковість і мінливість організмів. Основи селекції 

Виберіть одну правильну відповідь. 

1. Функціонально неподільна одиниця матеріалу спадковості: 

а) алель; б) ген; 

в) екзон; г) термінатор. 

2. Місце розташування алелей певного гена на карті хромосоми: 

а) локус; б) інтрон; 
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в) екзон; г) домінантний алель. 

3. Наука, що вивчає закони спадковості та мінливості: 

а) генетика; б) біохімія; 

в) цитологія; г) гістологія. 

4. Під час моногібридного схрещування аналізуються ознаки: 

а) одна; б) дві; 

в) три; г) кілька. 

5. Мутації, що призводять до зміни окремих генів: 

а) хромосомні; б) геномні; 

в) генні; г) летальні. 

6. Мутації, що зачіпають ген, розташований у цитоплазмі: 

а) цитоплазматичні; б) соматичні; 

в) домінантні; г) рецесивні. 

7. Розщеплення 9 : 7 характерне для взаємодії генів за типом: 

а) полімерії; б) епістазу; 

в) комплементарності; г) кросинговеру. 

8. У самців дрозофіл статеві хромосоми: 

а) ZZ; б) XY; 

в) XX; г) відсутні. 

9. Східноазіатський центр походження рослин є батьківщиною: 

а) яблуні; б) картоплі; 

в) тютюну; г) кавового дерева. 

10. Прикладом успадкування, зчепленого зі статтю, є: 

а) хвороба Дауна; б) строкатість листків рослин; 

в) дальтонізм у людини; г) далекозорість. 

11. Вірним є твердження: 

а) Хімічні речовини ніколи не викликають мутацій. 

б) Гени розташовані у хромосомах у лінійному порядку. 

в) Генеалогічний метод полягає у схрещуванні різних 

організмів. 

г) Центральноамериканський центр походження є 

батьківщиною кави. 

12. Вірним є твердження: 

а) Пара статевих хромосом у жінок — XX. 
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б) Летальні алелі не спричиняють загибель організму на 

одній зі стадій розвитку. 

в) Віруси не є біологічними мутагенами. 

г) Центральноамериканський центр походження є 

батьківщиною гороху. 

13. Установіть відповідність між термінами. 

1 Цукровий буряк А Південноамериканський центр 

2 Шовковиця  Б Середземноморський центр 

3 Томат  В Східноазіатський центр 

4 Червоний перець Г Центральноамериканський центр 

Д Абіссинський центр 

14. Установіть відповідність між термінами і визначеннями 
1 Гомозигота А Створена людиною сукупність особин тварин 

одного виду, що характеризується певними 

особливостями будови, життєвих функцій і 

продуктивністю 

2 Гетерозигота Б Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), 

гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі 

певних генів 

3 Сорт В Диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), 

гомологічні хромосоми якої містять різні алелі 

певних генів 

4 Порода Г Створена людиною сукупність особин рослин 

одного виду, що характеризується певними 

особливостями будови, життєвих функцій і 

продуктивністю 

 Д Межі модифікаційної мінливості ознаки, що 

визначаються генотипом 

15. Розмістіть варіанти схрещувань у послідовності від найменшої 

до найбільшої кількості можливих фенотипів, які будуть отримані в 

результаті схрещування, за умови, що досліджувані гени 

знаходяться в різних хромосомах: 

а) AABBCC × aabbcc; б) AaBBCc × aabbcc; 

в) AABbCC × aabbcc; г) AaBbCc × aabbcc. 
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Міронова Діана Валеріївна 

гурток «Біологія», 10 клас Сухобалківська ЗОШ 1-3 ступенів 

 

Тести (творче завдання) 

1. Учений, якого можна вважати основоположником генетики: 

А) Морган. Б) Мендель. В) Х.де Фріз. Г) Дарвін. 

2. Властивість живих організмів передавати свої ознаки і 

властивості нащадкам:  

А) Розмноження.   Б) Мінливість. 

В) Спадковість.      Г) Гібридизація. 

3.Назвіть науку,що вивчає закони спадковості і мінливості: 

А) Гістологія. Б) Генетика. В) Цитологія. Г) Біохімія. 

4. Пара хромосом, що відрізняються у особин чоловічої і жіночої статі: 

А) гомогаметні.     Б) аутосоми.    В) гомологічні. 

Г) статеві.     Д) гетерохромосоми. 

5. Укажіть тип мінливості, за якого генотип залишається сталим: 

А) мутаційна. Б) комбінативна. В) модифікаційна. Г) фенотипна. 

6. Укажіть кількість альтернативних ознак, яку враховують при 

моногібридному схрещуванні 

А) 1.    Б) 2.    В) 3.    Г) 4. 

7. Властивість живих організмів змінюватися-це: 

А) ген. Б) спадковість. В) геном. Г) мінливість. 

8. Властивість організмів передавати свої ознаки від предків до нащадків: 

А) Спадковість. Б) Адаптація. В) Мінливість. 

9. Сукупність генів які організм отримує від батьків називається: 

А) каріотип. Б) генотип. В) фенотип. 

10. Сукупність усіх характеристик і властивостей організму: 

А) каріотип. Б) фенотип. В) генотип. 

11.Статеві клітини, які несуть спадкову інформацію: 

А) спори. Б) гамлети. В) зиготи. 

12. За ознакою яка не розщеплюється організм називається: 

А) гомозиготний. Б) гетерозиготний. В) домінантний. 

13. Пригнічувана ознака яка зовні зникає називається: 

А) домінантна. Б) рецесивна. В) гомозиготна. 
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14. Парні гени що займають одні й ті самі локуси гомологічних 

хромосом: 

А) алельні. Б) паралельні. В) гомологічні. 

15.Аа-це: 

А) гомозиготний організм. Б) гетерозиготний організм. 

В) неалельні гени. 

 

 

Могетич Ірина Дмитрівна 

учасниця Івано-Франківського природничо-математичного ліцею 

 

Авторський тест 

1. Який внутрішній орган організму людини можна назвати 

рудиментарним? 

а) дванадцятипала кишка б) апендикс 

в) товста кишка  г) нирка 

2. Відомо, що теломераза є ферментом, який забезпечує 

відновлення втрачених після поділу ділянок теломерів клітини. 

Вони, в свою чергу, перешкоджають з’єднанню лінійних хромосом 

між собою. Оберіть правильне твердження, яке описує пластичні 

властивості теломерази та є ще однією її функцією: 

а) За допомогою свідомої деактивації теломерази можливо 

забезпечити збільшення теломер при кожному поділі клітин. Це 

дасть унікальну можливість живому організмові прожити довше 

життя, адже його клітини оновлюватимуться вічно. 

б) Теломераза може сповільнити, запобігти чи навіть 

повернути вкорочення теломер унаслідок поділу клітин в 

зворотньому напрямку. 

в) Надлишок цього ферменту здатен спровокувати розвиток 

у організмі людини таких видів раку як лейкемія, меланома. 

3. У яких багатоклітинних організмів нервова система відсутня? 

а) у губок  б) у жалких в) у кільчастих червів 

4. Дані організми відносять до класу ракоподібних, хоча вони 

суттєво відрізняються від інших представників свого класу за 
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певними ознаками, такими як: можливість жити у несприятливих 

для більшості раків, павуків, комах середовищі (у космосі, під 

сильним впливом радіації, дуже високих/низьких температурах...), 

малим розміром (близько 0,5 мм, їх неможливо розгледіти 

неозброєним оком), наявністю стилета у ротовій порожнині. Це 

характеристика: 

а) ос мімарід  б) дафній в) тихоходок 

5. У центральній нервовій системі людини найбільш поширеним 

типом синаптичних рецепторів є: 

а) рецептори дофаміну 

б) AMPA-рецептор глутамату 

в) гліцинові 

6. Вкажіть із зазначених два твердження, які вірно характеризують 

функції стовбуру головного мозку: 

а) містить ядра усіх черепних нервів  

б) забезпечує вестибулярні рефлекси 

в) виконує провідникову функцію, сполучаючи спинний 

мозок, мозочок та структури проміжного і кінцевого мозку 

г) ряд ядер, розташованих у стовбурі безпосередньо 

пов’язані з нервами 

7. Вазопресин – це: 

а) гормон «щастя», відповідає за процеси задоволення та 

систему винагороди 

б) гормон, який сприяє реабсорбції води ниркою, що 

утримує воду в організмі 

в) поширений катехоламін, наслідком виділення якого є 

звуження великої кількості кровоносних судин, прискорення 

серцебиття, гальмування роботи шлунково-кишкового тракту 

8. Назвіть хімічний елемент , який входить до складу хлорофілу у 

рослин, а також до складу ферментів, які забезпечують з’єднання 

великої та малої субодиниць рибосом для процесу трансляції; він 

грає велику роль у процесах енергетичного обміну.  

а) Магній б) Цинк в) Ферум 
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9. Оберіть два твердження, які вірно характеризують роботу Na/K-

насосу: 

а) концентрація Калію більша в цитоплазмі, ніж в 

позаклітинному просторі 

б) його функціонування зменшує електронегативність 

внутрішнього боку плазматичної мембрани 

в) створює передумови для формування мембранного 

потенціалу спокою, адже підтримує різницю концентрацій певних 

йонів всередині та ззовні клітини 

г) створює передумови для формування мембранного 

потенціалу спокою, бо блокує калієві канали спокою 

10.  C6H12O6 + 2АДФ + 2H3PO4 = 2C3H6O3 + 2H20 + 2АТФ Дана 

реакція є: 

а) циклом Кребса  б) повним окисненням глюкози 

в) неповним окисненням глюкози 

11.  Один з ефектів кави на організм людини пов’язаний зі 

зв’язуванням кофеїну з рецепторами аденозину нейронів мозку. 

Оберіть два твердження з поданих, які вірно описуватимуть 

структуру молекул та місце їхнього зв’язування між собою. 

а) аденозинові рецептори є іонотропними 

б) кофеїн та аденозин мають дуже схожу структуру  

в) кофеїн є селективним агоністом  

г) кофеїн є конкурентним блокатором аденозинових рецепторів 

12.  У зв’язку із пандемією COVID-19 учені підтвердили теорії та 

гіпотези про те, що даний хімічний елемент входить до складу 

ферментів, які руйнують оболонки вірусів. Мова йде про: 

а) Кобальт б) Йод  в) Цинк 

13.  У черепахи болотяної кровоносна система представлена:  

а) трьома колами кровообігу, кров змішана 

б) двома колами кровообігу, артеріально-венозна кров 

г) двома колами кровообігу, кров не змішана 

14.  Ксилема – це: 

а) провідна тканина, по якій вода й мінеральні солі 

транспортуються у низхідному напрямку; 
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б) провідний пучок, по якому органічні речовини 

транспортуються у висхідному напрямку; 

в) провідна тканина, по якій вода та мінеральні солі 

транспортуються з кореня по стеблу до надземних частин рослини 

15.  До абіотичних екологічних чинників відносять: 

а) техногенні, кліматичні, гідрологічні, топографічні 

б) симбіотичні, едафічні, антропогенні, вірусогенні 

в) орографічні, кліматичні, едафічні, гідрологічні 

 

 

Москвич Юліана 

Березанського ЗЗСО I-III ступенів 

 

Творче завдання 

1. Суцвіття «простий колос» властиве для: 

А) конвалії Б) бузку В) пшениці Г) подорожника 

2. Які ознаки відрізняють кісткових риб від хрящових: 

А) наявність грудної клітки та зябрових кришок 

Б) асиметричний хвостовий плавець i відсутність 

плавального міхура 

В) відсутність спірального клапана й луски 

Г) наявність зябрових кришок i плавального міхура 

3. Укажіть правильні твердження щодо комах: 

А) мають 8 ніг 

Б) крила с лише у дорослих особин 

В) органи виділення — зелені залози 

Г) яйцеклад у самки коника — видозмінені кінцівки  

4. Укажіть результат гіподинамії при нормальному харчуванні: 

А) зміцнення імунітету 

Б) прискорення обміну речовин 

В) збільшення жирової тканини 

Г) поліпшення розумової працездатності 

5. Укажіть функцію шлункового соку: 

А) розщеплення вуглеводів 
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Б) утворення харчової грудки 

В) знезараження їжі 

Г) прискорення висмоктування поживних речовин 

6. Яка риса відрізняє лімфатичну систему від кровоносної: 

А) виконує захисну функцію  

Б) судини містять клапани 

В) містить лімфоцити 

Г) не мас центрального органа 

7. Укажіть частину центральної нервової системи, яка не виконує 

провідникової функції: 

А) мозочок  Б) середній мозок 

В) спинний мозок Г) довгастий мозок 

8. Які кістки НЕ належать до скелета людини:  

А) променева Б) цівка В) скронева Г) кіль 

9. Укажіть правильні твердження щодо земноводних:  

А) шкіра гола, cyxa 

Б) мають слинні залози 

В) дорослі земноводні мають трикамерне серце 

Г) органи  виділення — нирки 

10. Якою судиною тече артеріальна кров: 

А) аорта   Б) верхня порожниста вена 

В) легенева артерія  Г) нижня порожниста вена 

11. Подвійне запліднення після запилення відбувається в: 

А) сосни   Б) папороті 

В) хвоща польового  Г) очерету 

12. Як називається процес руйнування первинної структури білка: 

А) денатурація Б) деструкція В) дезактивація Г) ренатурація 

13. Укажіть елемент будови гейрона: 

А) війка Б) псевдоподія В) аксон Г) джгутик 

14. Укажіть тип рецепторів, що є хеморецепторами: 

А) теплові Б) дотикові В) смакові Г) світлові 

15. Заросток папороті має вигляд: 

 А) грудочки слизу 

 Б) розгалуженої нитки 
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В) серцеподібної пластини 

Г) спіральної закрученої смужки 
Відповіді до завдання 

1. Г, 2. Г, 3. Б, Г, 4. В, 5. В, 6. Г, 7. А, 8. Б, Г, 9. Б, В, Г, 10. А, 11. Г, 12. Б, 13. В, 14. 

В, 15. В. 

 

 

Назаренко Євгеній Олександрович 

11 клас, «НВК Піщанська ЗОШ-I-III cт.»-ЗДО 

 

1. Наука, яка вивчає методи здорового способу життя, називається: 

1) анатомією; 2) фізіологією; 3) валеологією.    

2 Біологія людини, як комплексна наукова дисципліна, 

використовує дані: 

1) медицини, гігієни, психології, екології людини, цитології 

та гістології; 

2) фізіології та анатомії, генетики, ембріології, біохімії і 

біофізики; 

3) дані всіх цих наук.  

3. Анатомія – це наука, що вивчає: 

1) будову і форму організму, його органів та систем; 

2) життєві функції організму, його окремих органів і систем; 

3) адаптацію організму до навколишнього середовища.       

4. Фізіологія – це наука, що вивчає: 

1) будову і форму організму, його органів і систем; 

2) життєві функції організму, його окремих органів і систем; 

3) формування, збереження, зміцнення і відновлення 

здоров’я людини.   

5. Науку, що вивчає будову і функції клітин, називають: 

1) гістологією; 2) цитологією; 3) анатомією.   

6. Науку, що вивчає будову і функції тканин, називають: 

1) гістологією; 2) цитологією; 3) анатомією.  

7. Єдиною структурною і функціональною одиницею рослин, 

тварин та людини є: 

1) тканина; 2) клітина; 3) система органів.  
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8. Сукупність клітин, подібних за будовою, походженням і 

функціями, та міжклітинної речовини – це: 

1) система органів; 

2) тканина; 

3) група тканин.  

9. Частина тіла, яка має певні форму, будову, функцію і займає 

певне місце в організмі, називається: 

1) клітиною; 

2) тканиною; 

3) органом.  

10. До хімічних елементів, що становлять 96 % загальної маси тіла 

людини, належать: 

1) вода;  

2) білки, жири, вуглеводи; 

3) гідроген, оксиген, нітроген, карбон.  

11. Будову тіла людини вивчає: 

1) фізіологія;  2) анатомія;   3) гігієна.  

12. Які неорганічні сполуки є у клітині? 

1) білки, вуглеводи; 

2) вода, кислоти, мінеральні солі, двооксид карбону; 

3) жири, нуклеїнові кислоти, солі кальцію.  

13. Які органічні сполуки є у клітині? 

1) білки, жири, вуглеводи; 2) вода, кислоти; 3) двооксид 

карбону, кисень.  

14. Вміст води в організмі людини становить у середньому (від 

маси тіла, %): 

1) 50; 2) 65; 3) 80.  

15. У клітині вода виконує функції: 

1) основи внутрішнього середовища організму, розчинника, 

забезпечення терморегуляції та осмотичних процесів; 

2) каталізатора хімічних реакцій; 

3) забезпечення повітрям. 
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Нікіфоров Віктор Павлович  

10 клас, НВК «Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. – ЗДО» 

 

10 клас Тема 4. Репродукція та розвиток 

Питання № 1  

Як називається процес розвитку організму від зародження до 

природної смерті?  

А) овогенез Б) онтогенез В) сперматогенез Г) гаметогенез 

Питання № 2  

Форма нестатевого розмноження: 

А) яйценародження  Б) вегетативне розмноження     

В) яйцеживонародження Г) живонародження 

Питання № 3  

Спосіб розмноження одноклітинних, за якого  з однієї материнської 

клітини утворюється багато дочірніх 

А) поліембріонія Б) шизогонія 

В) фрагментація Г) брунькування 

Питання № 4  

Процеси відновлення організмом утрачених або пошкоджених 

частин, а також відтворення цілісного організму з певної його 

частини 

А) репродукція Б) трансплантація 

В) репарація  Г) регенерація 

Питання № 5 

З числа органів, що їх трансплантують, найчастіше  здійснюють 

пересадку 

А) серця     Б) рогівки     В) шкіри    Г) нирки 

Питання № 6 

Найкоротша фаза мітозу: 

А) анафаза      Б) профаза      В) метафаза     Г) телофаза   

Питання № 7 

В якій фазі мейозу відбувається кросинговер: 

А) телофаза II  Б) анафаза I 

В) профаза I   Г) профаза II    
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Питання № 8 

Яке значення процесу кросинговеру: 

А) забезпечує генетичну різноманітність 

Б) відрізняє мейоз від мітозу  

В) забезпечує сталість генотипу 

Г) забезпечує сталість каріотипу 

Питання № 9 

Один із типів міжклітинного контакту 

А) життєвий Б) щільний В) міжклітинний Г) сильний 

Питання № 10 

Вид статевого розмноження без запліднення: 

А) спороутворення  Б) партеногенез 

В) копуляція   Г) кон’югація   

Питання № 11 

Спосіб розмноження, за якого розвиток нового 

організму здійснюється із незаплідненої яйцеклітини 

А) гермафродитизм  Б) шизогонія 

В) брунькування  Г) партеногенез 

Питання № 12 

Спосіб статевого розмноження, за якого чоловічі та жіночі гамети 

розвиваються в одному організмі 

А) шизогонія  Б) поліембріонія 

В) партеногенез Г) гермафродитизм 

Питання № 13 

Як називається процез злиття чоловічої та жіночої статевих клітин?  

А) онтогенез Б) імплантація В) запліднення Г) плацентація 

Питання № 14 

Процес внутрішньоутробного розвитку організму називають 

А) трансгенезом Б) еволюцією 

В) онтогенезом Г) ембріогенезом 

Питання № 15 

Генетично запрограмована загибель клітини, в якій провідну 

роль виконують внутрішньоклітинні механізми 

А) некроз Б) апоптоз В) деградація Г) цитогенез 
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Носенко Тетяна Володимирівна  

гурток «Біологи», 10-А клас, комунальна установа «Пологівська 

гімназія «Основа» Пологівської районної ради Запорізької області 

 

Тест Молекулярна біологія 

1-5 відповісти на питання 

1. Дати означення ДНК, РНК? 

2. Чому генетичний код є універсальним? 

3. У чому полягає автосинтетична функція ДНК? 

4. Що таке правила Чаргаффа? Навести приклад. 

5. Як відбувається реалізація генетичної інформації (схема)? 

6-10 вибрати одну правильну відповідь  

6.  Яка з РНК в клітині є кількісно найбільшою? 

А. Про- РНК  Б. Транспортна 

В. Інформаційна Г. Рибосомальна 

7. Який розмір ділянки іРНК, зайнятий однією рибосомою під 

час трансляції? 

А. Один нуклеотид    Б. Три нуклеотиди  

В. Шість нуклеотидів Г. Два нуклеотиди 

8. Клітини в яких не спостерігається наявність кількісного 

складу ДНК і мітозу? 

А. Нейрони   Б. Епідерміс 

В. М’язові клітини  Г. Еритроцити 

9. Чим пояснюється більша наявність триплетів в молекулі 

мРНК? 

А. Трансляцією   Б. Мутацією  

В. Процесингом  Г. Репарацією  

10.  Здатність клітин до виправлення пошкоджень у молекулах 

ДНК називається? 

А. Транскрипцією   Б. Редуплікацією  

В. Трансляцією  Г. Репарацією 

11-15 дати повну обґрунтовану відповідь 

11.  Записати схему дволанцюгової  ДНК: 

ДНК: АГГ ГГГ АУЦ ЦАГ АГЦ 
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12. Фрагмент першого ланцюга ДНК має нуклеотидну 

послідовність: ТАЦ ЦАГ ГТТ ТТТ ЦГЦ. Визначити 

послідовність мономерів білка. 

13.  Білок складається зі 496 амінокислот. Порівняти відносні 

молекулярні маси білка та гена, який його кодує. 

14.  тРНК має 60% аденіну, 365 гуаніну, 40% урацилу. 

Визначити Частку кожного нуклеотиду у відповідному 

фрагменті дволанцюгової ДНК? 

15.  Молекулярна маса білка 300000. Визначити довжину гена 

та кількість нуклеотидів у ДНК? 

 

 

Ойцех Олена Олегівна 

учениця 10-Б класу Енергодарської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №7 Енергодарської міської ради Запорізької області 

 

«Біологія у казках та легендах» 

1. Ця квітка входить в четвірку найпопулярніших знаків в 

геральдиці, поряд з хрестом, орлом і левом, вона є в легенді, за 

якою Гавриїл прийшов до Діви саме з тією квіткою в руках у день 

Благовіщення. До речі, всі ікони на яких є згаданий архангел, 

прикрашені гілкою цієї квітки, вона має таку формулу квітки: О3+3 

Т3+3 М1. До якої родини належить ця квітка? 

a) Айстрові 

b) Розові 

c) Лілійні 

d) Злакові 

2. В Стародавній Греції ця квітка була присвячена богині 

кохання Афродиті. В бутоні улюбленої квітки греки бачили символ 

нескінченності. Деякі римські імператори витрачали тисячі золотих 

карбованців для придбання цих квітів, щоб з них влаштовувати 

пелюсткові дощі. Про яку квітку йде мова, та до якої родини вона 

належить (знайти 2 відповіді). 

a) Айстрові 
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b) Розові 

c) Лілійні 

d) Cоняшник 

e) Троянда 

f) Тюльпан 

3. Встановіть відповідність між дієвими особами  з байки І.А. 

Крилова «Лебідь, рак та щука»  та  їх особливостями кровоносної 

системи. 

a) Лебідь                 1.Безбарвна кров 

b) Рак                      2.Двокамерне серце 

c) Щука                  3. Два кола кровообігу 

4. Встановіть відповідність між рядом ссавців та назвою 

тварин  з казки «Рукавичка» :  

а)Мишка                1.Хижі 

b)Зайчик                2.Гризуни 

с)Лисичка             3. Парнокопитні 

d)Кабан                 4.Зайцеподібні 

e)Ведміль    

5. В казці «Маленький Мук» сказано: «Маленький Мук був 

уже старий, але на зріст він так і лишився зовсім крихітний…» - це 

опис ознак нестачі гормону соматотропіну. Яка залоза виробляє 

цей гормон та як називається описана хвороба (2 правильні 

відповід)? 

a) Рахіт 

b) Карликовість  

c) Підшлункова 

d) Міопатія 

e) Гіпофіз 

6. В казці про Вінні-Пуха є чудовий персонаж Віслюк Іа, який 

тип темпераменту у цього друга Вінні: 

a) Сангвіннік 

b) Холерик 

c) Меланхолік 

d) Флегматик 
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7. Ця хвороба історично траплялась у високогірних 

районах Нової Гвінеї майже виключно в аборигенів племені Форе 

та була викликана суто білковими патогенами , що спричиняють 

тяжкі захворювання центральної нервової системи у людей і ряду 

вищих тварин. Як називаються ці патогени? 

a) Віроїди 

b) Археї 

c) Пріони 

d) Нематоди 

e) Кишкова паличка 

8. Казка «Самітник і троянда» розповідає про співіснування 

двох організмів, знайдіть дві відповіді які вказують на біологічну 

назву цих організмів: 

а) Муха 

b) Гідра 

c) Медуза 

d) Актинія 

e) Рак 

9. До якого класу належить пітон Каа з казки Кіплінга «Книга 

Джунглів. Мауглі»? 

а) Плазуни  

b) Земноводні 

c) Комахи 

d) Риби 

e) Ссавці 

10. У фантастичній книзі «Гаррі Поттер та Таємна кімната» 

розповідається про загадкову рослину Мандрагору, корінь якої 

схожий на фігуру людини. В давні часи вважали,що ця рослина 

росла тільки на цвинтарях та місцях кари. Вся рослина вважалася 

отруйною.  До якої родини дводольних рослин вона належить?  

а) Складноціві 

b) Бобові 

c) Злакові 

d) Пасльонові 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%B2%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B5_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
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e) Лілійні 

11. Давньогрецький міф про Лерненську гідру описує другий 

подвиг Геракла. В міфі її називають «багатоголова змія», до якого 

типу насправді належить прототип цієї істоти? 

а) Губки 

b) Плазуни 

c) Кишковопорожнинні 

d) Земноводні 

e) Риби 

12. В 1532 році ця рослина допомогла виграти війну індіанцям в 

іспанців. Грізні іспанські вояки почали чихати від червонуватого 

порошку, який індіанці сипали на розжарене вугілля. Що це була за 

рослина? 

а) Цибуля 

b) Кориця 

c) Часник 

d) Перець 

13. Цей організм, що складається з водорості та гриба, можна 

порівняти з загадковим міфологічним сфінксом - у формі лева із 

головою людини. Про який організм йдеться мова? 

а) Губки 

b) Мохи 

c) Лишайники 

d) Актинія 

14. До яких організмів клітинна інженерія віднесе 

давньогрецьких міфологічних диких істот з торсом людини на тілі 

коня – Кентаврів, що живуть в горах та лісових нетрях? 

а) Трансгенні 

b) Химерні 

c) Мутантні 

d) Гібридні 

15. Вправна у тканні й гаптуванні, Арахна викликала на 

змагання богиню Афіну та виткала полотно, на якому були 

зображені пригоди богів. Заздрячи їй, Афіна розірвала тканину зі 
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словами: «Живи, непокірна, але ти вічно висітимеш і вічно 

ткатимеш, і буде тривати ця кара і в твоїх нащадках». Арахна з 

розпачу повісилася. Вгамувавши свій гнів, Афіна обернула Арахну 

на…..( на кого перетворила Афіна Арахну?) 

а) Муху 

b) Метелика 

c) Павука 

d) Жабу 

e) Кульбабу 

 

 

Олексієнко Єлизавета 

учениця 9 класу КЗ «НВО  І-ІІІ ст. «Мрія» Кіровоградської міської 

ради, Кіровоградської області 

Тест 

1) У 1935 році в одній із лондонських лікарень проводили 

розтин померлого від туберкульозу кам'янщика. Діафрагма 

померлого була вся всіяна «піском» об якого тупилися і навіть 

ламалися скальпелі. Через зламане  приладдя розтин не 

встигли завершити до обіду і вирішили зробити  перерву. 

Сторожутувати тіло залишили студента-медика Джима 

Педжета. Джим носив з собою лупу і йому здалося, що він 

бачить у «піщинках» черв'ячків, які звернулися спірально. 

Коли студент, докладаючи значних зусиль, знайшов мікроскоп 

(на той час це було не просто) і розглянув  матеріал повторно, 

його здогадки підтвердилися. Якими гельмінтами був 

заражений померлий чоловік?  

а) аскаридами б) трихінелами  

в) гостриками  г) ехінококом  

2) До якої групи належить зображена рослина?  

а) плауни   б) хвощі  

в) папороті    г) голонасінні 
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3) Оберіть павука, що мешкає в Україні, який не плете 

павутину, а  влаштовує засідки на своїх жертв  

 
а) павук оса б)павук-хрестовик в) квітковий павук   

4) Так виглядають нижні кінцівки досить поширеного в 

Україні птаха – лиски. Для чого потрібне таке пристосування?  

а) для активного плавання та пересування по в’язкому 

прибережному ґрунту.  

б)розгрібання ґрунту у пошуках їжі.  

в)для захоплення здобичі  

5) Шкіра озерної жаби гола, має багато залоз, що 

виділяють слиз. Яке основне призначення цього 

пристосування?  

а) полегшує пересування на суші  

б) приваблює особин протилежної статі  

в) сприяє диханню   

г) відлякує хижаків різким запахом  

6) З якої тканини складається структура виділена на 

зображенні рожевим кольором?  

а) з нервової   б) з сполучної  

в) з епітеліальної  г) з м’язової 

7) На тілі бабок у наших краях часто можна спостерігати 

яскраво червоні  кульки. Яка їх природа?  
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а) це бактеріальна хвороба  

б) особливий ознаки, які з’являються у самців в період 

парування 

в) личинки водяних кліщів, які харчуються гемолімфою 

комах  

г) мутація, що призвела до видозміни покривів  

8) Оберіть інвазійний вид, що поширюється на території 

України та  витісняє інші, властиві нашій місцевості види, 

швидко заселяє відкриті  території: поля, луки, галявини лісів, 

є отруйним для тварин, має  приємний запах, використовується 

для виготовлення парфумів.  

 
а) ваточник сирійський б) борщівник Сосновського в) деревій 

г)хміль  

10) Мадагаскарська фоса нагадує пантеру, хоча 

насправді є представником родини віверові. 

Такий зовнішній вигляд тварина має, тому що 

на острові відсутні великі кішки і вона займає їх 

екологічну нішу. Як називається процес, під час 

якого представники неспоріднених груп набувають спільних 

ознак?  

а) дивергенція, б)конвергенція в)ароморфоз г)еволюція 

10) Установіть відповідність між кісткою (1-4) та функцією (А-

Д), яку вона  виконує.  

1) cкронева  

2) носова  

3) ключиця  
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4) нижньощелепна  

а) бере участь у здійсненні жувальних рухів  

б) містить внутрішнє вухо  

в) бере участь у формуванні носової перетинки  

г) з'єднується з грудиною  

д) утворює склепіння стопи  

11) До якого суперсімейства відносяться мурахи?  

а) бджоли  б) шершні   

в) оси    г) джмелі  

12) З чого складаються голки їжака?  

а) з кістки   б) з кератину  

в) з хітину  г) з хряща  

13) Який єдиний внутрішній орган у людини 

здатний регенерувати  втрачені тканини?  

а) серце  б) печінка  в) шкіра 

14) Сколія –гігант –це велика оса, яку занесено 

до Червоної книги України. Дорослі особини живляться 

нектаром квітів, а що споживають личинки цього виду?  

а) полюють на мурах  

б) живляться мертвою органікою  

в) паразитують на личинках жуків-носорогів  

г) споживають листя плодових дерев  

15) Відомо, що всі рептилії відкладають яйця на 

суходолі, навіть якщо  живуть у воді. Морські 

черепахи влаштовують кладки на пляжах. Після  вилуплення 

молоді черепашки мають швидко виритися з піску та  

дістатися моря, але після того, як люди побудували міста біля 

пляжів  виникла проблема – вночі новонароджені 

черепашенята вирушають не до  океану, а до міста. Численні 

волонтери збирають їх та відносять до води.  Що збиває тварин 

з орієнтиру?  

а) звук автомобілів, який перекриває шум від хвиль  

б) яскраве світло міста, яке нагадує світло горизонту в 

океані  
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в) забруднений пляж робить рептилій слабкими та 

дезорієнтованими 

 

 

Олійник Олександра Олександрівна 

9 клас, Загальноосвітній колегіум №14 

 

1.У якій складовій ядра еукарітичної клітини міститься? 

А) ядерна пора Б) каріоплазма 

В) хроматин  Г) ядерна мембрана 

2. Ділянка одного з ланцюгів молекули ДНК має таку будову:АГГ 

ЦЦТ АГГ ЦТА АТА. Яку будову матиме другий ланцюг цієї 

молекули ДНК? 

А) ТГЦ   ААУ  ТГГ ЦАУ УАУ 

Б) ТЦЦ ГГУ ТГГ ЦАУ УАУ 

В) ТЦЦ ГГА ТЦЦ ГА ТАТ 

Г) ТЦЦ ГГУ ТГГ ЦАУ УАУ 

3. Як називається м’язовий  шар серця?  

А) міокард  Б) епікард 

В) перикард  Г) ендокард 

4. Який орган є в окуня,але відсутній в акули? 

А) серце  Б) плавальний міхур 

В) зябра  Г) спинний мозок 

5. Як називаються кодуючі ділянки генів? 

А) екзони  Б) регуляторні гени 

В) інтрони  Г)структурні гени 

6. Яка рослина найбільше вражається грибом фітофторою? 

А) огірок  Б) капуста 

В) помідор  Г) картопля 

7. Які речовини побудовані із залишків амінокислот? 

А) ліпіди  Б) вуглеводи 

В) білки  Г) жири 

8. Установіть правильну послідовність проходження світлових 

променів через оптичну систему ока 
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А) склисте тіло Б) зіниця 

В) рогівка  Г) кришталик 

9. До яких організмів належать хламідомонада,хлорела та евглена? 

А) одноклітинні еукаріоти  

Б) одноклітинні прокаріоти 

В) багатоклітинні еукаріоти 

Г) колоніальні прокаріоти 

10. Який покрив має тіло плоских червів? 

А) шкіра  Б) луска 

В) хітиновий шар Г)шкірно-м’язовий мішок 

11. Розташуйте у правильному порядку процеси формування 

сперматозоїдів 

А) поділ клітин шляхом мейозу 

Б) збільшення розмірів клітини 

В) зменшення розмірів клітини 

Г) поділ клітини шляхом мітозу 

12. Установіть відповідність між назвою методу дослідження живої 

природи та його характеристикою. 

1. порівняльно-описовий 

2. експериментальний 

3. моніторинг 

А. довготривале дослідження зміни параметрів, показників, 

явищ; 

Б. створення наукової гіпотези на основі спостереження за 

розвитком екосистем; 

В. спостереження за біологічними об’єктами та опис 

особливостей їх життєдіяльності, організації, будови; 

Г. проведення польових і лабораторних досліджень з метою 

перевірки наукових припущень 

13. Установіть відповідність між наукою та те що вона вивчає 

1. Альгологія  А вивчає риб і круглоротих 

2. Ліхенологія Б вивчає лишайники 

3. Дендрологія В вивчає водорості 

4. Іхтіологія  Г вивчає деревні рослини 
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14. Встановіть відповідність між назвами груп організмів та їх 

характеристиками: 

1. Автотрофи  А) Мешкають в безкисневих умовах 

2. Гетеротрофи Б) Живляться відмерлими органічними 

рештками, всмоктуючи їх 

3. Сапрофіти В) Мікроорганізми, що використовують 

готову органічну продукцію  

4. Паразити Г) В ході еволюції пристосувалися до 

життя в тканинах або органах живих 

організмів 

Д) Мікроорганізми, що використовують 

СО2 як єдине джерело вуглецю для 

синтезу речовин 

15. Позначте родину, до якої належить зображена рослина:  

А) Розові Б) Бобові В) Злакові Г) Айстрові 

 

 

 

 

 

 

Онуфрієнко Валерія 

10 клас, Сухобалківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

Тести на тему «Біорізноманіття» 

1. Сучасну систему кваліфікації запропонував… 

a) Мендель 

b) Лінн Маргуліс 

c) Карл Лінней 

d) Дмитро Івановський 

2. Яке захворювання НЕ спричиняють віруси: 

a) Кір 

b) Свинка 

c) Коклюш 
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d) Синдром Лойса-Дітца 

3. Яке значення мають віруси для людей? 

a) Стійкість організму до захворювань наприклад-кору та 

вітряної віспи 

b) Винищення всього живого 

c) Не мають значення для людей 

d) Інша  відповідь 

4. Якого способу обміну спадковою інформацією НЕ існує? 

a) Кон*югація 

b) Трансформація 

c) Трансдукція 

d) Перенесення 

5. Хто та коли поділив клітинні форми життя за 3 доменами? 

a) Карл Воуз у 1985році 

b) Ернест Геккель у 1910році 

c) Роберт Уайттейкер у 1958році 

d) Лінн Маргуліс у 1984 році 

6. Хто у сучасній класифікації еукаріотів зайвий? 

a) Екскавати 

b) Діафоретики 

c) Археї 

d) Аморфеї 

7. Яке з тверджень про археї зайве? 

a) Збагачення руд металів під час видобування 

b) Важливе джерело ферментів 

c) Виробництво продуктів харчування за високих температур 

d) Виробляють кисень 

8. Яка з характеристик про віруси є НЕ правильна? 

a) Існують КНК-віруси 

b) Бувають прості та складні 

c) Виконують рецепторну функцію 

d) Оболонка віріона складного вірусу складається білків 

9. Яка назва будови вірусу вібріона бактеріофаг є ХИБНА? 

a) Фібрили 
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b) Внутрішній стрижень 

c) Кабсид 

d) ДНК 

10. Яке з тверджень про появі вірусів є ХИБНА? 

a) Віруси виникли з бактерій, які перейшли до 

внутрішньоклітинного паразитизму і втратили більшість своїх 

генів. 

b) Віруси є колишніми генами, які перейшли до паразитичного 

способу існування і набули здатності переміщатися між клітинами. 

c) Віруси походять від доклітинних форм життя, які збереглися 

з тих часів, коли клітин іще не існувало. 

d) Створені власноруч людиною для винищення деяких з видів 

живого 

11. Про який етап життєвого циклу вірусів йдеться? Синтез білків і 

нуклеїнових кислот вірусу. Цей етап від-бувається в клітині-

хазяїні. Синтезовані компоненти самозбираються в нові віріони. 

a) 3 етап 

b) 4 етап 

c) 2 етап 

d) 5 етап 

12. Який спосіб проникнення вірусів у клітину НЕ ПРАВИЛЬНИЙ? 

a) Введення нуклеїнової кислоти в клітину-хазяїна 

b) Злиття з клітиною-хазяїна 

c) Всмоктування в відкриті ділянки тіла 

d) Ендоцитоз 

13. Яка ознака про археї є НЕ правильна? 

a) Багатоклітинні організми 

b) Містить гістоноподібні білки  

c) Складається з специфічних білків та псевдомуреїну 

d) Мембрана може бути одношаровою або двошаровою 

14. Яке твердження є НЕ правильні для вірусів та архей? 

a) Відіграють важливу роль в утворені грунтів 

b) Гетеротрофні бактерії та археї руйнуют органічну речовину 

c) Не є їжою для організмів 
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d) Автотрофні віруси та бактерії є виробниками органічної 

речовини 

15. Яке з тверджень про ескаванти є НЕ правильне? 

a) Мають 1 джгутик 

b) До цієї групи належать збудники захворювань,небезпечні 

для людини 

c) Один з представників-гіпермастигіни 

d) Найдавніша група еукаріотів 

 

 

Орлова Софія Віталіївна 

колектив хореографічних мініатюр «Жарт», 9 клас, Криворізька 

Тернівська гімназія 

 

І рівень (одна правильна відповідь) 

1. Інверсія-це: 

А) обмін ділянками між негомологічними хромосомами 

Б) поворот хромосоми на 180 градусів 

В) подвоєння хромосоми  

2. Фагоцитоз-це: 

А) надходження твердих часток в клітину 

Б) надходження крапель в клітину 

В) викидання з клітини неперетравлених решток 

Г) надходження речовин в клітину 

3. Назвіть функцію сперматозоїдів: 

А) захист матки 

Б) запліднення яйцеклітини 

В) знищення ракових пухлин 

Г) захист яйцеклітини 

4. Яка тривалість мітозу?: 

А) 40-50хв   Б) 10-30хв   В) 1-2год   Г) 5хв 

5. При розчепленні одної молекули глюкози звільняється: 

А) 36мол.АТФ  Б) 38мол.АТФ 

В) 34мол. АТФ  Г) 2мол. АТФ 
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6. Темнова фаза фотосинтезу відбувається: 

А) на кристах мітохондрій  Б) на мембранах тилакоїдів 

В) в стромі хлоропласта  Г) в лізосомах 

ІІ рівень(дві правильні відповіді) 

1. Зовнішнє вухо складається з: 

А) вушної раковини 

Б) слухових кісточок 

В) зовнішнього слухового проходу 

2. Назвіть представників двомембранних органоїдів: 

А) пластиди Б) мітохондрії В) комплекс Гольджі 

3. Назвіть змішані залози: 

А) підшлункова  Б) сальні В) статеві 

4. Гіпофіз складається з 

А) передньої частки    Б) середньої частки    В) бічної частки 

5. Видільна система складається з: 

А) сечоутворювальних органів  

Б) потових залоз 

В) сечовивідних шляхів 

6. Назвіть способи розмноження бактерій: 

А) статеве розмноження 

Б) нестатеве розмноження 

В) брунькування 

7. Назвіть типи механічних такнин у рослин: 

А) коленхіма  Б) м’язова   В) склеронхіма 

ІІІ рівень(завдання на відповідність) 

Охарактеризуйте органи дихання  у тварин: 

1.Зябра А) тонкі трубочки, розносять кисень по всьому 

організму; 

2.Трахеї Б) сліпі мішки в яких відбувається газообмін; 

3.Легені В) тонкостійні випини тіла,які добре омиваються 

водою і мають густу сітку кровоносних судин; 

 Г) мають вигляд довгої трубки,розширеної в 

центральній частині. На верхівці трубка має лійку з 

війчастими клітинами. 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 50 

IV рівень(завдання з відкритою відповіддю) 

Назвіть ефективні методи для боротьби з COVID19. 
Відповіді 

І рівень 

1. Б) 

2. А) 

3. Б) 

4. В) 

5. Б) 

6. В) 

ІІ рівень 
1. А); В) 

2. А); Б) 

3. А); В) 

4. А); Б) 

5. А); В) 

6. Б); В) 

7. А); В) 

ІІІ рівень 
1. В) 

2. А) 

3. Б) 

IV рівень 
Найефективнішими методами для боротьби з COVID19 є: 

Притримування карантинних норм(носіння маски, дистанція між людьми 1.5м, 

вчасна дизенфекція рук, не виходити на вулицю без потреби) 

 

 

Павлюченко Оксана Юріївна 

9 клас, Опорний заклад «Новооріхівський ліцей імені 

О.Г. Лелеченка» 

 

1. Місце де листок з’єднується із стеблом називається:  

 а) міжвузля       б) вузол       в) стебло 

2. Який плід має горох посівний?  

а) стручок     6)стручечок   в) біб 

3. Яка тканина виконує захисну функцію? 

 а) покривна  б) провідна   в) твірна 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 51 

4. Які одноклітинні організми являються збудниками дизентерії? 

 а) вірус       б) бактерії          в) амеба 

5. Який тип живлення у інфузорії-туфельки? 

 а) гетеротрофний   б) міксотрофний  в) автотрофний 

6. Яка тварина найбільша серед ссавців? 

 а) синій кит   б) носоріг     в) африканський страус 

7. Ссавці (оберіть 2 правильні відповіді)  

а) годують дитинчат молоком;   

б) підкидають дитинчат іншим тваринам; 

в) це і люди також; 

г) їдять тільки м'ясо. 

8. Будова тіла ссавців:  

а) голова, шия, тулуб, хвіст; 

б) голова, тулуб, кінцівки; 

в) голова, тулуб, шия, хвіст, кінцівки. 

9. Які органи дихання має більшість риб?  

а) легеневі мішки;  б) легені;   в) зябра;    г) трахеї. 

10. Якого органу немає в акули?  

а)серця; б) парних плавців; в)зябер; г) плавального міхура. 

11. До кочових птахів належать ... 

  а) сойки, дятли, синиці;  

  б) горобці, сороки  тетеруки; 

  в) ластівки, журавлі, гуси (дикі).  

12. Система органів кровообігу складається: 

  а) з нервів;   б) з серця;    в) з судин;  г) з нервової системи. 

13. З чого складається стінка серця?  

а) з 3 шарів ендокарда;    6)  з 3 шарів епікарда;  

в) з 3 шарів перикарда;  г)  з 3 шарів міокарда. 

14. До якого органу потрапляє їжа після стравоходу? 

  а) пряма кишка;  б) шлунок;   

  в) тонкий кишечник;  г) дванадцятипала кишка. 

15. М'язи, які беруть участь у процесі дихання людини:  

  а) діафрагма;     б) міокард;   в) м'язи стравоходу. 
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Пастушенко Олександра 

учениця 10 біолого-хімічного класу комунального закладу 

«Навчально-виховне об’єднання І-ІІІ ступенів «Науковий ліцей 

Міської ради міста Кропивницького Кіровоградської області» 

 

Тестові завдання з біології 

1. Назвіть відомого українського вченого, автора цих рядків: 

«Створення маси живої речовини і її збереження метаболізмом 

незмінне під час її існування» 

а) Ілля Мечніков;  б) Володимир Вернанадський; 

в) Олександр Богомолець; г) Петро Перемежко; 

Відповідь: В 

2. «Вид цієї тварини, належить до ссавців. Цей гризун поширений у 

всій лісовій зоні Єразії. В Україні цей вид мешкає переважно у 

лісових зонах та у парках. Їх гнізда розташовані в дуплах або на 

гілках. Довжина тіла цієї тварини коливається від 20 до 32 см». Яку 

тварину описано в уривку? 

а) Вивірка лісова;  б) Соня лісова; 

в) Бобер європейський; г) Жолудниця магрибська; 

Відповідь: А 

3. Існує близько 70 видів грибів які світяться. Світло деяких з них 

таке сильне, що при ньому можна читати.З чим це пов`язано? 

А) Їх світіння є результатом хімічних окислювальних 

реакцій 

Б) Це пов`язано з температурою та кліматом 

В) Це пов`язано з дією світлового імпульсу 

Г) це біологічна аномалія    Відповідь: А 

4. Установіть відповідність між біологічно активними речовинами 

та функціями,які вони виконують: 

1. Гормони  2. Вітаміни 

3. Алкалоїди  4. Антибіотики 

А) Згубно діють на бактерії; 

Б) Захищають рослин від поїдання їх тваринами; 
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В) Необхідні для активації роботи ферментів; 

Г) Необхідні для здійснення регулюючого впливу: 

Відповідь:1-Г, 2-В, 3-Б, 4-А. 

5. Виберіть правильне твердження щодо дії Сульфуру на організм 

людини 

І - Бере участь в енергетичному обміні та синтезі білків; 

ІІ - Має протиалергічну дію; 

ІІІ - Міститься в таких продуктах: квасоля, риба, яловичина: 

а) Правильне лише І; б) Правильне лише І та ІІ; 

в) Немає правильних; г) Правильне ІІ та ІІІ: 

Відповідь: Г 

6. При втраті скількох відсотків води людина починає відчувати 

спрагу? 

а) 2%  б) 5%  в) 25%  г) 40% 

Відповідь: А 

7. На якому малюнку зображений кіфоз? 

а)  

 
Б)  

 
В) 

 
Відповідь:Б 

8. Назвіть птаха,винищеного людиною,що мав величезні розміри 

А) Королівський пінгвін Б) Африканський страус 

В) Ему   Г) Моа 

Відповідь:Г 
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9. Зіставте запропоновані ілюстрації тварин із їхніми видовими 

назвами 

1. Воша головна  2. Тарган рудий 

3. Терміт африканський 4. Блоха людська 

А)  

 
Б)  

 
В)  

 

Г)  

Відповідь:1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г 

10. Чим будова тіла дощового черв'яка відрізняється від будови тіла 

нереїса? 

А) Відсутністю бічних відростків 

Б) Сегментацією тіла 

В) Редукцією анального отвору 

Г) Поділом кишечника на відділи 

Відповідь: А 

11. Стародавні вавилонські жерці заборонили людям вживати 

волоський горіх в їжу.Чому у Вавилоні було заборонено вживати 

цей горіх? 

А) Через лікувальні властивості. 

Б) Їм не подобався смак волоського горіха. 

В) Жерці зробили висновок, що плід може позитивно 

вплинути на інтелектуальний рівень людини. 

Г) Має непривабливий вигляд. 
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Відповідь: В 

12. В Індії росте рослина під місцевою назвою "обмани шлунок". 

З'ївши 1-2 його листочка, людина відчуває ситість протягом цілого 

тижня.Чому це стало можливим? 

А) Учені не можуть дати пояснення такому явищу 

Б) У складі цієї рослини багато корисних та поживних 

елементів,які і пригнічують апетит людини 

В) В складі цього листя присутня речовина Латіфолітін QX. 

Відповідь: В 

13. Укажіть вид земноводних,у представників якого зябра 

зберігаються упродовж всього життя. 

А) Асбістома  Б) Протей європейський 

В) Саламандра Г) Тритон 

Відповідь: Б 

14. Укажіть правильні твердження про дихання 

А) Завдяки дихальній системі людина може розмовляти 

Б) В середньому за рік людина робить 8,5 млн вдихів і 

видихів 

В) В середньому об`єм легенів дорослої людини складає 12л 

Г) Без повітря можна прожити більше 35 хв 

Д) Число альвеол в легенях становить більше 500 млн. 

Відповідь: Д, А, Б 

15. Рослина дуріан – прямоствольне дерево, в дикій природі 

досягає висоти 46 метрів. Також фрукт дуріан пахне гниллю - як 

протухла риба.З чим пов`язана така особливість цього фрукту? 

А) Запах дуріана спонукає тварину з`їсти фрукт,що сприяє 

розповсюдженню насіння 

Б) Відлякує людей 

В) Має лікувальні властивості,тому такий запах 

Г) Предок дуріану являється дерево какао і в процесі 

еволюції він став мати такий запах 

Відповідь: А 
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Пахолюк Дмитро Анатолійович 
10 клас, НВК:ЗШ І-ІІІ ст. - гімназія №1 м. Хмільника 

 

Такий чудовий день для тестів! 
Одразу про Головне (1 правильна відповідь) 

Бо починати тест з Ботаніки – занадто передбачувано 

1. Клітини Пуркін’є містяться у 

a) Корі великих півкуль 

b) Корі мозочка 

c) Довгастому мозку 

d) Проміжному мозку 

2. З якою кісткою не з’єднується клиноподібна кістка? 

a) З потиличною 

b) З піднебінною 

c) Зі слізною 

d) З решітчастою 

3. Рухи голови навколо вертикальної осі здійснюється завдяки 

з’єднанню 

a) Атланта і потилиці 

b) Атланта і епістрофея 

c) Епістрофея і ІІІ шийного хребця 

d) Епістрофея і потилиці 

4. Череп новонародженого має таку особливість: 

a) Змінена будова виличної кістки 

b) Змінена форма очної впадини 

c) Відсутність під’язикової кістки 

d) Відсутність зовнішнього слухового отвору 

5. Пневматичною кісткою черепа є 

a) Лобна 

b) Потилична 

c) Тім’яна 

d) Вилична 
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Більше крові Богу Крові! (декілька правильних відповідей) 

Про те, що в нас у крові 

1. Альбуміни виконують такі функції: 

a) Транспортну 

b) Захисну 

c) Структурну 

d) Енергетичну 

2. Спорідненість зародкового гемоглобіну з О2 

a) Більша ніж у дорослого 

b) Менша ніж у дорослого 

c) Така ж, як у дорослого 

d) Залежить від індивідуальних особливостей 

3. Декальцинування крові використовують для 

a) лікування ішемічної хвороби 

b) консервування крові 

c) лікування гіпокоагуляції 

d) покращення імунітету 

4. Таласемія характеризується синтезом ембріонального 

гемоглобіну замість дорослого. Укажіть правильні твердження 

про цю хворобу. 

a) відбувається перенасичення тканин киснем через кращу 

спорідненість гемоглобіну з киснем 

b) відбувається гіпоксія внаслідок ускладнення передачі О2 

тканинам 

c) ця хвороба є спадковою 

d) ця хвороба є набутою 

5. Серце продовжує битися після вилучення з живої людини. Це 

відбувається тому, що 

a) Серце подражує себе власними клітинами нервового 

походження 

b) Серце подражує себе власними клітинами м’язевого 

походження 

c) Серце здатне працювати без подразнень 

d) Серце таким чином агонізує перед смертю 
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Набридли сухі тести тоді це – для тебе! 

Ще більше тестів, але вже з гарними зображеннями 

Адже картинки – опіум для народу! 

1. Різниця в розмірах вух споріднених видів вказує на 

a) Покращення слуху в тварин з більшими вухами 

b) Покращення тепловіддачі в тварин з більшими вухами 

c) Покращена здатність тварин з меншими вухами залишатись 

непомітними 

d) Зменшення ролі зору в тварин з більшими вухами 

2. Вкажіть правильні твердження щодо клонування. 

a) Донор яйцеклітини може бути і сурогатною матір’ю 

b) Донор ядра може бути і сурогатною матір’ю 

c) Вибір сурогатної матері не вплине на наявність спадкових 

хвороб у клона 

d) Вибір донора яйцеклітини не вплине на наявність спадкових 

хвороб у клона 

3. На рисунку зображені центр Брока та зона Верніке. Вони 

виконують такі функції:  

a) Зона Брока – сенсорний центр мови, зона Верніке – 

моторний центр мови 

b) Зона Брока – моторний центр мови, зона Верніке –сенсорний 

центр мови 

c) Зона Брока – центр сприймання нераціональних звуків 

(музики), зона Верніке – аналогічний моторний центр 

d) Обидві зони можуть виконувати функції як моторного, так і 

сенсорного центру 

4. Укажіть правильні твердження про транскрипцію. 

a) Матрицею є мРНК 

b) Матрицею є ДНК 

c) Кожен триплет мРНК відповідає одній амінокислоті, 

інтегрованій в білок під час процесу 

d) На рисунку насправді зображена схема трансляції 
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5. Встановіть відповідність: 

a) Нижня щелепа 

b) Щупик 

c) Антена 

d) Верхня губа 
Відповіді до таких-чудових-завдань 

Правда, клас? 

Умовні позначення   

Х – правильна відповідь 

() – необов’язкова відповідь 

І група a b c d 

1  X   

2   X  

3  X   

4    X 

5 X    

 

ІІ група a b c d 

1 X    

2 X    

3  X   

4  X X  

5  X   

 

ІІІ група a b c d 

1  X   

2 X X X  

3  X  () 

4  X   

 

ІІІ - 5 1 2 3 4 5 6 7 

a    X    

b  X      

c X       

d       X 

Пашко Вікторія Петрівна 

гурток «Квітникарство», 9-Б клас, Вараського ліцей 2 
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1. Яка з груп рослин першою почала розмножуватись насінням.    

а-голонасінні.  б-насіння папороті. 

в-покритонасінні.  г-мохи. 

2. Яка одна із причин широкого поширення птахів. 

а-відкладають запліднені яйця. 

б-використовують різний корм. 

в-невеликі розміри тіл.  

г-міграції птахів. 

3. Яку дистанцію за день долає кров в організмі людини? 

а-38 км. б-9 км. в-25 км. г-19 км.  

4. Яке середовищє існування найбільш постійне. 

а-водне.   б-грунтове. 

в-наземно-повітряне. г-живі істоти. 

5. На яку їжу у людей найбільше алергії у світі? 

а- апельсини б-горіхи в- молоко г-помідори 

6. Яка тварина за день з'їдає їжі вагою в тричі більше, чим вага 

власного тіла? 

а- землерийка. б-слон. в- антилопа. г-кіт . 

7. Більшу частину сміття,щозабруднює Землю становить: 

а- пласмаса. б-скло. в-метал. г-одяг. 

8. Який газ є екологічно чистим паливом майбутнього? 

а-природній газ  б-водень. 

в-біогаз.   г-знижений газ. 

9. Скільки, в середньому, потрібно людині часу, щоб заснути? 

а-12 хвилин.   б-7 хвилин. 

в-5 хвилин.   г-3 хвилини. 

10. Який м’яз є найсильнішим в тілі людини? 

а-м'яз спини. б-язик. в-серце. г- м'язи стопи. 

11. Птах - символ світу і чистоти? 

12. Яка тварина володіє гіпнозом? 

13. Найбільший організм на планеті? 

14. Яка рослина може замінити вату? 

15. Яку злакову рослину використовують,як будівельний матеріал? 
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Пащенко Єлизавета В'ячеславівна 

гурток «Юнний хімік», Кременчуцький еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді, 9 клас, Кременчуцька гімназія № 7 

 

Загальна біологія 

1. Які рівні  відносять до рівнів організвції живого? 

А. Популяційно-видовий 

Б. Мікроелементарний 

В. Еволюційний 

2. До ультрамікроелементів відносять: 

А. Золото,срібло Б. Калій,фосфор В. Натрій,залізо 

3. Що є основним середовищем у клітині? 

А. Вода Б. Солі В. Органічні сполуки 

4. Вкажіть правильні твердження,щодо  білків 

1. Це полімери 

2. Мономерами є амінокислоти 

3. З'єднуються між собою пептидним зв'язком 

4. Мономерами є моносахариди 

5. Простий білок - протеїн 

6. Найбільш розповсюдженими є гексози 

5. Встановіть відповідність 

А. Дисахариди 1. сахароза,лактоза 

Б. Полісахариди 2. крохмаль,целюлоза 

В. Білки 3. протеїн,хромопротеїн 

 4. глюкоза,фруктоза 

6. Що означає правило Е.Чаргаффа ? 

А. А+Г=Т+Ц  Б. Ц+Г=Т+А  В. У+А=Г+Т 

7. - це процес, що пов'язаний з поглинанням, засвоєнням і 

нагромадженням хімічних речовин, що використовуються  для 

синтезу речовин, необхідних для організму 

8. Складні високомолекулярні речовини, мономерами яких є 

нуклеотиди 

https://app.onlinetestpad.com/tests/gbcbkwvvnnui2
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А. РНК Б. Нуклеїнові кислоти В. Білки 

9. Вкажіть правильне твердження,щодо вірусів 

1. Відкриті С.Прюзинером 

2. Відкриті Д.І.Івановським 

3. Здатні паразитувати  

4. Складаються з нуклеїнової кислоти і білкової оболонки 

5. Поза клітиною називаються - віріонами 

6. Це білкові молекули 

10. Основні положення клітинної теорії 

1. Клітина є елементарною структурною одиницею живих 

організмів 

2. Клітина є елементарною структурною одиницею тільки 

рослин 

3. Нові клітини майже не утворюються від материнської 

4. Нові клітини утворюються в результаті поділу 

материнської 

5. У багатоклітинному організмі клітини утворюють 

тканини 

11. Як називаються вирости,якими бактерії пнрикріплюються до 

поверхні? 

А. пілей Б. нуклеотіди  В. муреїни 

12. Форми клітин бактерій 

А. Куляста 1. Коки 

Б. паличкоподібна 2. Бацили 

В. У вигляді коми 3. Вібріони 

Г. Спіралеподібна 4. Спірили 

13. Клітинні структури можна поділити на  

А. Мембранні і немембранні 

Б. одномембранні і двомембранні 

В. Цитоплазматичні і надмембранні 

14. ...- це непрямий поділ клітини,при якому з материнської клітини 

утворюються дві дочірні 

15. До фаз мітозу відносять : 
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1. профаза  2. Метафаза  3. анафаза 

4. телофаза  5. інтерфаза 

 

 

Пелипенко Мар'яна Володимирівна 

9 клас, Шполянський НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 2-ліцей» Шполянської міської ради об'єднаної територіальної 

громади Черкаської області 

Тести 

1.Судинозвужувальний ефект мають такі гормони, як: 

а) ацетилхолін, серотонін б) адреналін, ренін, вазопресин 

в) гістамін, серотонін г) ацетилхолін, ренін 

2. Для синтезу родопсину, підтримки імунітету та протипухлинного 

захисту потрібний: 

 а) вітамін Е б) вітамін К в) вітамін А г) вітамін D 

3. Організм людини зігрівається, в основному, завдяки: 

 а) конвекції  б) зміні інтенсивності обміну речовин 

 в) потовиділенню г) м’язовому тремтінню 

4. Вважають, що прабатьківщиною людства найімовірніше була: 

 а) Африка б) Австралія в) Америка г) Європа 

5. Свердлячими губками є: 

 а) бодяги б) кліони в) гіалонема 

 г) морський апельсин 

6. Морська зірка, яка завдає величезної шкоди кораловим рифам, - 

це 

 а) пікноподія   б) астеріас червоний  

 в) терновий вінець  г) кульцита новогвінейська 

7. Тіло хрящових риб укрите лускою, у якій є: 

 а) емаль б) хітин в) кератин г) колаген 

8. Зародкова оболонка з рідиною, яка захищає зародок від 

ушкоджень. -це 

 а) алантоїс  б) жовтковий мішок 

в) хоріон  г) амініон 

9. Основна функція осіннього листопаду в рослин: 
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 а) омолодження 

 б) виділення шкідливих речовин 

 в) захист від надлишкового випаровування 

 г) збільшення запасів поживних речовин 

10. Фітопаразитами є: 

 а) очиток їдкий  б) петрів хрест 

 в) грицики звичайні  г) березка польова 

11. Спори вищих рослин утворюються після: 

 а) амітозу б) мітозу в) мейозу г) шизогонії 

12. Пагони хвойних рослин майже неможливо вкорінити тому, що 

 а) є смоляні ходи, які виділяють смолу 

 б) утворюються фітонциди 

 в) у них відсутня твірна тканина 

 г) не утворюються додаткові корені 

13. Захисні противірусні білки, які виробляються клітинами при 

їхньому контакті з вірусами, називаються: 

 а) інтерферони  б) імуноглобуліни 

 в) антибіотики  г) інгібітори 

14. Без фотосинтезу було б неможливим утворення… 

 а) нафти    б) озонового екрану 

 в) нітритів і нітратів в грунті г) утворення руд 

15. Передбачається, що обмежена кількість поділів клітини 

пов’язана з: 

 а) зменшення кількості ДНК 

 б) зміною кількості хромосом 

 в) подовження центромери 

 г) скороченням теломер  

 

 

Пентескул Вероніка Іванівна 

9, Снятинський ліцей ім. М. Бажанського 

 

1. У чому суть принципу комплементарності? 

А. у строгій відповідності різних ланцюгів 
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Б. у строго впорядкованому розміщенні нуклеотидів 

В. у строгій відповідності нуклеотида А одного ланцюга 

нуклеотиду Т – другого ланцюга і, відповідно, нуклеотида Г – 

нуклеотиду Ц 

Г. у доповненні пуринових основ піримідиновими і навпаки 

2. Чому не розщеплюється перекис водню у клітинах вареної 

картоплі? 

А. при варінні відбувається руйнування клітин картоплі 

Б. у вареній картоплі відсутні ферменти, що розкладають 

перекис водню 

В. висока температура є фізичним фактором, який 

приводить спочатку до денатурації, а потім до руйнування каталази 

Г. при варінні відбувається глибока денатурація ферменту 

каталази 

3. Які речовини мають гідрофільні, а які гідрофобні властивості? 

А. гідрофільні – це речовини, які розчинні у воді, а 

гідрофобні – речовини, нерозчинні у воді 

Б. гідрофільні речовини – це мінеральні солі, амінокислоти, 

моносахариди, аміносахариди, гідрофобні речовини – це жири, 

ліпоїди, полісахариди 

В. енергія притягання молекул гідрофільних речовин до 

молекул води більша, ніж енергія притягання між собою молекул 

води, а у гідрофобних речовин – менша 

Г. гідрофільні речовини – це полярні молекули, що 

розчиняються у полярному розчиннику – воді 

4. Яка мікроскопічна будова ендоплазматичної сітки? 

А. розгалужена система канальців, які несуть рибосоми 

Б. система порожнин і канальців, відділених від цитоплазми 

мембраною 

В. система порожнин, трубочок і пухирців гладкої або 

гранулярної поверхні 

Г. система порожнин і канальців, відділених від цитоплазми 

мембраною, яка має гладку поверхню 

5. Які органоїди руху зустрічаються в клітинах живих організмів?  
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А. війки, джгутики, псевдоніжки, міофібрили 

Б. веретено поділу, мікротрубочки, війки, джгутики 

В. мікротрубочки, війки, джгутики, псевдоніжки 

Г. міофібрили, псевдоніжки, мікротрубочки, війки, джгутики 

6. Як реагує хлорофіл на світло? 

А. приходить у збуджений стан 

Б. віддає електрони 

В. один із рухомих електронів молекули хлорофілу 

переходить на більш високий енергетичний рівень або зовсім 

покидає молекулу і вона переходить у збуджений стан 

Г. фотони, взаємодіючи з атомом магнію молекули 

хлорофілу, переводять електрони на вищий енергетичний рівень 

7. Як у клітині підтримується певний вміст АТФ, незважаючи на те, 

що вона постійно витрачається в процесі життєдіяльності? 

А. регулюється шляхом включення або виключення 

діяльності ферментів енергетичного обміну  

Б. відбувається постійний синтез АТФ у клітині 

В. завдяки процесу регуляції 

Г. якщо вміст АТФ нижчий 0,04% від норми, починається 

синтез нової порції АТФ, а повернення концентрації АТФ до норми 

припиняє її синтез 

8. Чим пояснюється відносно сталий вміст білків, нуклеїнових 

кислот і АТФ у клітині? 

А. існуванням в організмі генної авторегуляції синтезу 

ферментів 

Б. здатністю клітини до регуляції біохімічних процесів 

В. саморегуляцією, що здійснюється в живій клітині за 

допомогою сигналів 

Г. включенням або виключенням діяльності ферментів 

9. Матричний синтез – це: 

А. принцип, який лежить в основі найважливіших 

синтетичних реакцій клітини 
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Б. синтез полімерів, мономери яких розміщені один за 

одним у цілком певному порядку, закладеному в структурі молекул 

ДНК  

В. синтез складних полімерних молекул в живих клітинах, 

який проходить на основі закодованої на матриці генетичної 

інформації клітини 

Г. процес, під час якого нові молекули білка синтезуються в 

точній відповідності, закладеній в структурі існуючих молекул 

ДНК 

10. Увідповідніть речовини з їх характеристиками 

1 фосфоліпіди А. виконує терморегуляторну функцію 

2 холестерол Б. входять до складу ліпосом, біомембран 

3 жири В. складні естери вищих жирних кислот і 

одноатомних спиртів 

4 бурий жир Г. входить до складу біомембран, надходить в 

організм з жирною їжею 

 Д. виконують структурну, енергетичну, 

захисну функції 

11. Увідповідніть вуглеводи з їхніми характеристиками 

1. має здатність до імбібіції А. глюкоза 

2. синтезується у матриксі хлоропластів Б. фруктоза 

3. з’єднує нуклеотиди в ланцюг В. целюлоза 

4. кристалізується, розчинний у воді, солодкий, не є 

оптично активним 

Г. сахароза 

 Д. рибоза 

12. Увідповідніть білки з їхніми функціями 

1 феритин  А. регуляторна 

2 казеїн   Б. накопичувальна 

3 адреналін  В. захисна 

4 флагелін  Г. поживна 

Д. рухова  

13. Увідповідніть речовини в складі мембран з їх функціями 

1 пектини А. транспорт макромолекул 

2 фібрилярні білки Б. сприйняття інформації 
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3 фосфоліпіди В. відкладаються між волокнами целюлози 

4 глікопротеїди Г. міжклітинне поєднання 

 Д. утворення біліпідного шару 

14. Установіть відповідність відділів водоростей з їх 

особливостями 

1 зелені водорості А. запасають у клітинах параміл 
2 діатомові водорості Б. багатоклітинність, чергування поколінь 
3 бурі водорості В. відкладають у клітинах волютин 
4 червоні водорості Г. азотфіксація, фікобіліни 
 Д. представники відділу були першими, 

введеними в промислову культуру   
15. Установіть відповідність між термінами, що характеризують 

розмноження лишайників та визначеннями 

1 ізидії А. плодові тіла, у яких утворюються спори для 

розмноження 
2 соредії Б. вегетативне розмноження поділом слані 
3 апотеції В. жіночі статеві органи розмноження 
4 фрагментації Г. вирости верхньої шкірки слані для 

розмноження 
 Д. внутрішні утвори вегетативного розмноження 

 

 

Петрова Дарина  

10-В, Одеська гімназія № 4 

 

Творче завдання (тест з біології) 

1) Яка тканина зображена на малюнку? 

а) епітеліальна  б) сполучна  

в) м‘язова   г) нервова 

2) Укажіть тип живлення організму,що зображений на малюнку: 
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а) автотроф  б) гетеротроф 

в) сапротроф  г) симбіотроф 

3) Укажіть тип дихання організму,що зображений на малюнку: 

а) аероб б) анаероб в) аеробіонт г) анаеробіонт 

4) Укажіть сумарне рівняння метаболізму. 

а) C6H12O6+38АДФ+38Н3РО4+6О2->6СО2+38АТФ+44Н2О+1440кДж 

б) 2С3Н6О3+36АДФ+2Н3РО4+6О2->6СО2+38АТФ+44Н2О+1160кДж 

в) C6H12O6+36АДФ+2Н3РО4+6О2->6СО2+38АТФ+44Н2О+1160кДж 

г) 2С3Н6О3+38АДФ+38Н3РО4+6О2->6СО2+38АТФ+44Н2О+1440кДж 

5) До якого комплексу входять мікротрубочки та мікрофіламенти? 

а) клітинна мембрана   б) целюлоза  

в) внутрішня мембрана тилакоїда  г) цитоскелет 

6) В чому полягає суть протилежності профази і телофази? 

а) у профазі-двохроматидні хромосоми,а у телофазі-

однохроматидні хромосоми 

б) у профазі-зникнення ядерця, а у телофазі-утворення ядерця 

в) у профазі-відбувається розходження центріолей, а у 

телофазі-розташування біля ядра центріолей 

г) усі варіанти правильні. 

7) Яка з цих властивостей не належить генетичному коду? 

а) універсальність  б) комплементарність  

в) колінеарність  г) виродженість 

8) З недостачею якого вітаміну пов‘язані ці симптоми?Вкажіть 

назву захворювання 

Дифузний біль, оніміння у кінцівках, слабкість та атонія м'язів 

дистальних відділів рук та ніг, порушення чутливості кінцівок. 

9) До яких організмів можна віднести спіруліну? 

а) актинобактерії  б) ціанобактерії  

в) протеобактерії   г) нітрифікуючі бактерії  

10) При надлишку якого гормону виникають ці симптоми?Вкажіть 

назву захворювання. 
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Жар, пітливість, прискорене серцебиття,перебої в роботі 

серця, дратівливість в поєднанні зі швидкою стомлюваністю 

та зниженням ваги,характерне збільшення очей 

11) Які рецептори сприймають звукові коливання? 

а) хеморецептори  б) фоторецептори 

в) фонорецептори  г) волюморецептори 

12) Яка(і) з цих рослин розмножуються статевим шляхом? 

а) топінамбур б) тополя в) сосна г) усі 

13) Який з грибів є несправжнім за походженням? 

а) фуліго гнильний  б) мухомор 

в) фітофтора   г) іржастий гриб 

14) Яку назву має група рибосом,що з‘єднані з МРнк? 

15) Яке з тверджень вважається правильним? 

а) Пуринові основи складаються з двох конденсованих 

циклів,а піримідинові- з трьох циклів 

б) Пуринові основи складаються з одної  конденсованих 

циклів,а піримідинові- з двох циклів 

в) Пуринові основи складаються з одної  конденсованих 

циклів,а піримідинові-з одного циклу  

г) пуринові,і піримідинові складаються з трьох 

конденсованих циклів 

 

 

Петроченко Анастасія Олександрівна 

10, Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3, 

Житомирської області 

 

Тести «Вітаміни» 

1. Яку роль відіграють вітаміни в організмі? 

А) Скорочувальна  Б) Резервну  В) Структурну і регуляторну 

2. Які вітаміни відносять до жиророзчинних? 

А) В6, В9 Б) В1,С  В) А, Д, Е, К Г) С ,Нікотинова кислота 

3.До складу яких ферментів входить вітамін В6 - піридоксин: 

А) Оксидаз   Б) Гідроксилаз 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 71 

В) Амінотрансфераз Г) Дегідрогеназ 

4. Яка добова потреба у вітаміні С? 

А) 25-35 мг  Б) 50-100 мг 

В) 1-2 мг   Г) 5-10 мг 

5. Які вітаміни беруть участь у  дегідруванні амінокислот? 

А) В6, Ретинол  Б) А, В1  

В) К, Е,Кальциферол Г) В1, Ліпоєва кислота 

6. Яке захворювання розвивається при дефіциті вітаміну В1 - 

тиаміна в організмі? 

А) Хвороба Бері-Бері Б) Цинга 

В) Діатез   Г) Пелагра 

7. Яке захворювання розвивається при дефіциті вітаміну ніацина? 

А) Рахіт Б) Пелагра В) Цинга Г) Діатез 

8. Який вітамін впливає на механізми згортання крові? 

А) Біотин Б) В1, В6 В) А, К, Е Г) Кнафтохінон 

9. Які вітаміни впливають на гемопоез? 

А) В12, фолієва кислота Б) К ,С  В) Д Г) В3, В2, В6 

10. При недостатку якого вітаміну розвивається рахіт? 

А) А, Д, Е   Б) Аскорбінової кислоти  

В) Вітамінів групи В Г) Кальциферол 

11. При недостачі якого вітаміну в організмі розвивається 

геморагічний синдром? 

А) Д, К, Е Б) С, В1 В) Кнафтохінон Г) В12 

12. Які методи використовуються для визначення вітамінів? 

А) Флюорометричні  Б) Титрометричні 

В) Рідинна хроматографія Г) Радіологічні 

Д) Всі перелічені 

13. Нестача певних вітамінів в організмі : 

А) Авітаміноз   Б) Гіповітаміноз  

В) Гіпервітаміноз   Г) Гіпотензія 

14. Вітамін, який впливає на обмін Са і Р 

А) Фолієва кислота, А   Б) Кальциферол  

В) С, В3, В1  Г) К,Е, Д 

15. Вітаміни та їх похідні беруть участь в обміні речовин як: 
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А) гормони Б) ферменти   В) коферменти  

 

 

Пєров Дмитро Миколайович 

9 клас, Запорізька філія І-ІІ ступенів КЗ «Широківська СЗШ І-ІІІ 

ступенів» 

 
Рівень А (оберіть одну правильну відповідь) (0.5 бала за правильну відповідь) 

1. Речовини, котрі прискорюють біологічну реакцію розкладу: 

А) Ферменти Б) Вітаміни В) Полімери Г) Ліпіди 

2. Наука, вивчаюча клітини ,їх складові та функції, називається: 

А) Гістологія Б) Цитологія В) Карцинологія Г) Етика 

3. Яка з цих органел не є мембранною? 

А) Вакуолі  Б) Апарат Ґольджі В) Лізосоми Г) Рибосоми 

4. Оберіть назву одного з існуючих видів пластиди 

А) Ферропласти  Б) Купропласти 

В) Хромопласти  Г) Нітропласти 

5. Як називається процес відновлення пошкодженої молекули ДНК? 

А) Перфорація Б) Фрустрація В) Валідація Г) Репарація 

6. Назва триплетів т-РНК по відношенню до і-РНК 

А) Анти-кодони Б) Поляри В) Сусідні  Г) Комплементари 
Рівень Б (оберіть декілька правильних відповідей) (1 бал за повністю правильну 

відповідь) 

1. Назвіть правильні факти щодо мейозу 

.    А) Ділиться на два цикли 

     Б) Між циклами інтерфаза довга 

     В) Кількість хромосом зменшується 

.    Г) Проходить в рамках утворення гамет 

     Д) Кількість хромосом збільшується 

2. Назвіть правильні факти щодо мітозу 

.    А) Складається с однієї попередньої та п`яти власне фаз процесу 

     Б) Хромосоми спіралізуються на стадії анафази 

     В) Завершується цитокінезом 

.    Г) За один цикл утворюється 3 дочірніх клітини 

     Д) Веретено поділу залишається в клітинах після мітозу 
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3. Оберіть правильні твердження  

.    А) Клітини здатні ділитися безкінечно 

     Б) Мейоз перемішує вихідний склад хромосом 

     В) Мітоз перемішує вихідний склад хромосом 

.    Г) Кількість хромосом при мітозі статична 

     Д) Стовбурові клітини не старіють 

4. Речовини ,отримувані хемосинтезом 

.    А) Сульфатна кислота      Б) Хромати металів 

     В) Двовалентний Ферум .    Г) Тривалентний Ферум 

     Д) Солі нітратної 

5. Результати мутацій 

.    А) Псування ДНК     Б) Набуття клітиною нових властивостей  

     В) Можливий летальний кінець   Г) Перетворення білка в інший 

     Д) Оздоровлення клітини 
Рівень В (встановіть відповідність) (1.5 бала за повністю правильно 

постановлену відповідь) 

1. Енергетична цінність   (Тип: “Речовина — Кількість кДж/г”) 

    1) Вуглеводи          А) 16.74 

    2) Вітаміни             Б) 37.66 

    3) Жири                  В)16.74 

.   4) Білки                   Г) Не мають визначеної енергетичної цінності 

2. Назви процесів та їх визначення поєднайте 

    1)Трасляція       А) Процес побудови білка за інструкціями і-РНК 

    2) Ініціація        Б) Сам процес трансляції 

    3) Елонгація      В) Початок трансляції 

.   4) Термінація    Г) Завершення трансляції 

Рівень Г (дайте самостійну розгорнуту відповідь) (3 бали за 

відповідь) 

Що би могло дати освоєння методів маніпуляції низькорівневими 

процесами? Як ви зможете описати схожість (якщо вона 

проглядується) цих процесів на щось інше? 

 

 

Пилипенко Анастасія Олексадрівна 
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11 клас, Навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 2 ліцей м. Немирова 

 

Тести на тему: « Ендокринна система» 8 клас 
Завдання 1-4 з вибором варіанта альтернативної відповіді (кожне завдання по 

0,25 бали) 

1. Чи правильне твердження: «До залоз зовнішньої секреції 

відноситься печінка» 

А так   Б ні 

2. Чи правильне твердження: «Парадгормон виділяє тимус 

(вилочкова залоза)» 

А так   Б ні 

3 Чи правильне твердження: «Кортикостероїди – гормони, які 

синтезуються у корі надниркових залоз» 

А так   Б ні 

4 Чи правильне твердження: «Гіпофіз відноситься до залоз 

зовнішньої секреції» 

А так   Б ні 
Завдання 5-8 з однією правильною відповіддю (кожне завдання по 0.5 бали) 

5. Укажіть гормони підшлункової залози: 

А інсулін, глюкагон  Б адреналін 

В тироксин   Г гормон росту 

6. Укажіть залози, що не належать до залоз внутрішньої секреції: 

А гіпофіз   Б наднирники 

В щитоподібна  Г залози кишечника 

7. Укажіть назву гормону, які не забезпечують статеву функцію 

організму та розвиток вторинних статевих ознак: 

А глюкокортикоїди  Б естрогени 

В андрогени, мелатонін Г тропні гормони 

8. Укажіть, які гормони виділяє мозкова речовина наднирників: 

А окситоцин, тимозин Б адреналін, норадреналін 

В вазопресин, тироксин Г тироксин, окситоцин 
Завдання 9-11  на встановлення відповідностей (кожне завдання по 1 балу, 

кожна правильна пара- 0,25 бали) 

9. Установіть відповідність між залозами та їх функціями: 

1.соматотропін 
2.меланотропін 

3.вазопресин 

А.гормон росту 

Б.скорочення м'язів матки 

В.робота надниркових залоз 

Г.робота шкіри 

Д.робота надниркових канальців 
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А Б В Г Д 

     

     

     

10. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями: 

А Б В Г Д 

     

     

     

 

 

 

 

11. Установіть відповідність між назвою захворювання та 

гіпофункцією гормонів: 

А Б В Г Д 

     

     

     

Завдання 12-15   (кожне завдання по 1,5 бали) 

12  

 
 

13  

 

1.кретинізм 

2.карликовість 
3.бронзова 

хвороба 

1.тироксин 

2.самототропін 

3.інсулін 
4.кортикоїди 

5.трийодтиронін 

1.гормони 

2.гіперфункція 
3.йододефіцит 

 

  А.хронічне захворювання, за якого через нестачу 
інсуліну порушується обмін речовин і виникає стійке 

збільшення глюкози в крові. 

  Б.зниження вмісту йоду в організмі, необхідного для 

нормального функціонування щитоподібної залози. 

  В.посилена діяльність залози, що спричиняє 

збільшення виділення нею гормонів. 
  Г.недостатня діяльністьзалози, що спричиняє 

зменшення виділення нею гормонів. 

  Д.біологічно активні речовини, які в дуже малих 
концентраціяї здатні значною мірою вплинути на 

органи і тканини, а також організм загалом. 

Назвіть гормони, що 

виробляються залози під 

номерами 7 та 10 

Назвіть усі залози 

внутрішньої секреції, 

які зображені на 

малюнку 
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14 Охарактеризуйте гормон соматортопін: 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Вкажіть основні функції, притаманні гормонам гіпофізу 

Соматропін  Кортикотропін Гонадотропін 

1 стимулює ріст 

тканин 

1 стимулює ріст 

тканин 

1 стимулює ріст 

тканин 

2 регулює функції 

статевих залоз 

2 стимулює діяльність 

коркового шару 

наднирників 

2 регулює функції 

статевих залоз 

3 стимулює 

утворення молока 

після пологів 

3.стимулює   

діяльність фолікулів 

щитовидної залози 

3 стимулює 

утворення молока 

після пологів 
Відповіді: 1.А   2.Б   3.А    4.Б, 5.А      6.Г     7.А        8.Б, 9.1-А   2-Г   3-Д, 10. 1-Д   

2-В    3-Б, 11. 1-А   2-Б    3-Г, 12.Тироксин та Т-лімфоцити, 13.Епіфіз, гіпофіз, 

щитоподібна залоза, прищитоподібна залоза, тимус, надниркові залози, 

підшлункова залоза, яєчники, яєчко, 14. 2,1,1., 15. 1.2.2. 

 

 

Писаренко Сніжана Сергіївна 

9 клас, ОЗ «Тарандинцівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені В. А. Симоненка 

Лубенської районної ради Полтавської області» 

 

1.Яка наука вивчає клітини? 

А) гістологія Б) цитологія В) мікологія Г) мікробіологія 

2. Які органели бувають тільки в рослинних клітинах? 

А) лізосоми Б) мітохондрії В) ядро Г) пластиди 

3. Прикладами молекулярного рівня організації живих систем є… 

А) люди, тварини    Б) нейрони 

1.Виробляється 

залозою зовнішньої 

секреції. 
2.Виробляється 

залозою внутрішньої 

секреції. 
3.Виробляється 

залозою змішаної 

секреції. 

1.Гормон росту 

2.Спричиняє 

скорочення гладеньких 
м'язів 

3.Посилює процеси 

реабсорбції води в 
канальцях нефронів 

нирок. 

1.Гіпофункція гормону в 

дітей призводить до 
карликовості. 

2.Гіпофункція гормону в 

дітей призводить до 
гігантизму. 

3.Гіпофункція гормону в 

дорослому віці 
призводить до 

акромегалії. 
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В) вода, нуклеїнова кислота Г) біосфера Землі 

4. Що з переліченого має такі функції: енергетична, будівельна, 

теплоізоляційна, захисна? 

А) ліпіди Б) жири В) вуглеводи  Г) білки 

5. Як називається наука, що вивчає ферменти? 

А) мікрологія   Б) цитологія 

В) ензимологія  Г) морфологія 

6. Яка функція ективаторів? 

А) прискорюють реакцію  Б) окислюють речовину 

В) уповільнюють реакцію  Г) змінюють ДНК 

7. За хімічним складом ферменти бувають 

А) прості та складні   Б) активні та пасивні 

В) повільні та швидкі  Г) трансферази і гідролази 

8. Яким вченим вперше були відкриті нуклеїнові кислоти? 

А) Йоган Мендель  Б) Луї Пастер 

В) Едвард Дженер  Г) Фрідріх Мішер 

9. Де правило Чаргаффа написано правильно? 

А) А=Т; Г=Ц   Б) Ц=А; А=У 

В) А=Ц; Т=Г   Г) У=А; Г=Т 

10. Як називається процес подвоєння молекули ДНК? 

А) транскрипція  Б) реплікація 

В) хемосинтез  Г) біосинтез 

11. Генетичні хвороби можуть з'явитися внаслідок 

А) популяції Б) селекції В) мутації Г) реплікації 

12. Сукупність генів певного організму це… 

А) фенотип   Б) генетика статі 

В) взаємодія генів  Г) генотип 

13. Хто і в якому році було відкрите дане правило: на початку 

циклу піровиноградна кислота реагує з щавлеоцтовою кислотою і 

утворює лимонну. Остання через низку послідовних реакцій, 

перетворюється на інші кислоти. Унаслідок таких перетворень 

відтворюється щавлеоцтова кислота, яка знову реагує з 

піровиноградною. Цикл повторюється. 

А) Дарвін(1938) Б) першовідкривач невідомий 
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В) Кребс (1837)  Г) Кребс (1937) 

14. Визначити у відсотках уміст кожного нуклеотиду в наведеному 

фрагменті молекули ДНК  ГГГ – ЦАТ – ААЦ – ГТЦ 

А) Г= 29,2; Ц= 29,2  Б) А= 29,2; Т= 29,2 

     А= 20,8; Т= 20,8       Г= 20,8; Ц= 20,8 

В) А= 29,2; Ц= 29,2  Г) Г= 29,2; Т= 29,2 

     Г= 20,8; Т= 20,8      А= 20,8; Ц= 20,8 

15. Використовуючи генетичний код вказати назву білка під 

кожним триплетом:  ЦАА – ГАТ – ТТТ – ЦГТ – ТЦГ 

 

 

Пісковий Іван Андрійович 

10-БХ клас, комунальний заклад «Ліцей «Науковий» Міської ради 

міста Кропивницького» 

 

Тестові завдання з біології 

1. На який період припадає розквіт монолофітів? 

а) кінець палеозойської ери; 

б) початок палеозойської ери; 

в) мезозойська ера. 

2. Яким «пращурам»-рослинам завдячують своєму існуванню на 

планеті ліси? 

а) печіночники; б) судінні рослини; в) антоцеротові. 

3. Квіткові рослини залежно від кількості сім’ядоль поділяються на: 

а) одно-, дво- і тридольні; 

б) одно-, дводольні; 

в) одно-, дво- і три-,чотиродольні. 

4. Найбільша квітка планети – раффлезія Арнольді. Вона 

відноситься до паразитів і мешкає в джунглях Малайзії. Діаметр 

Арнольді досягає одного метра, а вага – 7 кілограм. Це незвичайна 

рослина. У неї немає коренів, немає і зеленого листя. Тому 

раффлезія: 

а) не здатна самостійно синтезувати необхідні органічні 

речовини, тому все потрібне для свого розвитку вона отримує, 
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паразитуючи на пошкоджених коренях і стеблах ліан, не 

пошкоджуючи рослину; 

б) самостійно синтезує необхідні органічні речовини; 

в) може самостійно синтезувати необхідні органічні речовини, 

але при нагоді паразитує на інших рослинах, чим вбиває їх. 

5. Що повинно бути замість знака питання на схемі 

внутрішньоклітинного травлення: 

а) первинна лізосома; 

б) протеосома; 

в) лізосома. 

 

 

6. Яка характерна риса будови хордових відсутня на малюнку? 

 

 

 

 

а) хордові щілини; б) зяброві щілини; в) зяброві отвори. 

7. Яке з тверджень є хибним: 

а) печінковий сисун є організмом-паразитом; 

б) гієна – некрофаг; 

в) повитиця є копрофагом. 

8. Хто є автором принципів класифікації живої природи?  

а) К. Лінней; б)  Т. Шванн і М. Шлейден; в) Ч. Дарвін. 

9. Кому належить авторство хромосомної теорії спадковості? 

а) Ж. Моно; б) А. Вейсман і Т.Г. Морган; в) Ф. Крік. 

10. Знайдіть відповідність: 

                   
    1                    2                  3                4 

а) Грегор Йоганн Мендель; б) Чарльз Роберт Дарвін 

в) Іван Петрович Павлов  г) Іван Михайлович Сєченов 
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11. В якому органі людини найбільший кровотік? 

а) серце; б) нирки; в) печінка. 

12. За своїми родовими звʼязками кукурудза споріднена з: 

а) бамбуком; б) очеретом; в) трояндами. 

13. Firefox – саме так в Китаї називають «Червону панду», так само 

відому, як hue-hub, або «Вогняна кішка». Саму ж тварину довгий 

час ніяк не могли класифікувати. Пролити світло на 

це питання змогли тільки зовсім недавно, коли 

зробили генетичну експертизу. Виявили, що її 

відносять до: 

а) пандеві;  б) ведмедеві; 

в) створює окрему родину. 

14. В Австралії існує цікавий пам’ятник, присвячений одній комасі. 

Справа в тому, що в 20-х роках минулого століття тут сильно 

розповсюдився кактус. Ця комаха виявилася єдиною, кому було під 

силу впоратися з цим бур’яном. Що це за комаха? 

а) моль; б) шашель; в) терміти. 

15. В Індії росте унікальне дерево Кеппела. Його плоди 

надзвичайно запашні: варто їх спробувати і: 

а) слина людини починає пахнути трояндами; 

б) людина не відчуває запахів; 

в) піт людини починає пахнути фіалкою.  

 

 

Піштой Катерина Анатоліївна 

біологічний гурток «Юні дослідники біорізноманіття» КЗ 

«Міський центр дитячої творчості», м. Білгорода-Дністровського, 

Одеської області, 11 клас Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4  

 

1. Якого кольору шкіра білих ведмедів 

А) Білого Б) Червоного  В) Чорного 

2. Який м΄яз в організмі людини найсильніший 

А) Серцевий  Б) Язик В) Діафрагма 
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3. Завдяки якому хімічному елементу  кров у восьминогів 

блакитного кольору 

А) Фосфор Б) Сіліціум В) Мідь 

4. На яких грунтах мешкають рослини-хижаки 

А) Чорноземи  Б) Глиноземи 

В) Грунти , бідні  мінеральними солями 

5. Яку функцію виконує євстахіева труба 

А) Бере участь  у передачі звукових коливань 

Б) Бере участь у вловлюванні та проведені звуків 

В) Забезпечує вирівнювання тиску 

6. Морула –це  стадія  

А) Ембріогенезу Б) Органогенезу В) Гістогенезу 

7. «Біологічний годинник» - це реакція живих організмів на 

А) Коливання сонячної активності 

Б) Чергування світлих і темних періодів протягом доби 

В) Коливання напруження  магнітного поля Землі 

8. Кора якого дерева не горить 

А) Баобаб Б) Секвої В) Клен 

9. Циста – це спосіб 

А) Маскування Б) Переживання несприятливих  умов 

середвища  В) Розмноження 

10. Який орган людини не змінюється  в розмірі від народження 

до смерті 

А) Селезінка  Б) Очі  В) Нирки 

11. Укажіть найменш рухливий відділ хребта у ссавців 

А) Шийний  Б) Хвостовий  В) Поперековий 

12. Крайові тільця сцифоїдних це органи 

А) Чуття  Б) Пересування В) Розмноження 

13. Виберіть властивості біогеоценозів 

А) Цілісність  Б) Регенерація В) Стійкість 

Г) Репарація  Д) Саморегуляція 

14. Укажіть, що є необхідною умовою для формування 

гаплоїдного набору хромосом у гаметах 

А) Денатурація ДНК у хромосомах 
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Б) Кон΄югація  гомологічних хромосом 

В) Кросинговер між гомологічними хромосомами 

15. Укажіть , як називається використання живих організмів і  

біологічних процесів у різних галузях діяльності людини 

А) Генна інженерія Б) Біотехнологія В) Клітинна  інженерія 
Відповіді: 1-В;  2-Б;  3-В;  4-В;  5-В;  6-А;  7-Б;  8-Б;  9-Б;  10-Б;  11-В;  12-А;  13-

А,Б,Д;  14-Б;  15-Б; 

 

 

Плакідін Сергій Олексійович 

11 клас, КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської 

молоді» Плакідін Сергій 

 

Тест з біології  
Завдання з однією правильною відповіддю: 

1. Вкажіть назву ферменту, який забезпечує зшивання фрагментів 

та розривів ДНК: 

А. ДНК-топоізомераза 

Б. ДНК-геліказа 

В. ДНК-полімераза 

Г. ДНК-лігаза  

2. Вкажіть нейромедіатор, достатня кількість якого сприяє 

утворенню потенціалу дії в м’язовому волокні і тим самим 

дозволяє здійснити його скорочення:  

А. Ацетилхолін 

Б. Дофамін 

В. Адреналін 

Г. Гліцин 

3. Вкажіть назву отвору, що утворюється в результаті інвагінання бластули: 

А. Апопласт 

Б. Бластопор 

В. Перистом 

Г. Амніон 

4. За рахунок чого рухається джгутик бактерій? 

А. За рахунок енергії АТФ 
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Б. За рахунок  енергії протонів 

В. За рахунок узгоджених рухів динеїнових ручок 

Г. Джгутик рухається самостійно, без використання енергії  

5. Як називається язик або глотковий виріст молюсків? 

А. Морула 

Б. Лакун 

В. Радула 

Г. Церкарій 

6. Вкажіть організми, для яких характерна наявність нібито 

третього кола кровообігу (шкіряного)? 

А. Так званого третього кола кровообігу не існує, є лише два 

Б. Риби 

В. Амфібії 

Г. Першозвірі 

7. Впізнайте вітамін за описом: Відкритий в 1922 році Г. Евансом 

та К. Бішоп,шляхом експериментів над пацюками, а саме на 

дослідженні фактора їх безплідності.  Вітамін жиророзчинний, має 

протистерильний фактор, міститься в рослинних оліях: 

соняшниковій, кукурудзяній та ін., а також в зелені. При нестачі 

спричиняє безплідність 

А. К 

Б. РР 

В. Е 

Г. В1 

8. Де відбувається синтез сечовини? 

А. Первинний проксимальний звивистий каналець  

Б. Низхідне коліно петлі Генле 

В. Апендикс 

Г. Печінка 

9. Із запропонованих варіантів оберіть життєву стратегію реалізації 

вірусного геному коронавірусу: 

А. ДНК –залежні  РНК-полімеразні 

Б. РНК-залежні  РНК-полімеразні 

В. РНК- залежні  ДНК- полімеразні 
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Г. ДНК- залежні  ДНК- полімеразні 
Завдання з вибором декількох правильних відповідей: 

10. Із запропонованих варіантів оберіть представників, які 

належать до типу Плоскі черви: 

А. Піскожил 

Б. Молочна план арія 

В. Ехінокок 

Г. Гострик 

Д. Котяча двуустка 
Завдання на встановлення відповідності: 

11.  Увідповідніть назву рослини з її суцвіттям: 

1. Гвоздика                                        А) Початок    

2. Жоржина                                       Б) Плейохазій 

3. Калина                                           В) Зонтик 

4. Кукурудза                                      Г) Дихазій 

                                  Д) Кошик 

12.  Увідповідніть родину рослин з формулою їхніх квіток: 

1. Хрестоцвіті (капустяні)                А) О3+3 Т3+3 М(3)            

2. Пасльонові                                     Б) Ч5 П3 + (2) Т(9) + 1 М1 або 10 

3. Бобові                                             В) Ч4 П4 Т2 + 4  М1  

4. Лілійні                                            Г)  Ч(5) П(5) Т(5) М1 

                                  Д)  Т3 М1 

13. Увідповідніть відділ водоростей з їхньою запасною речовиною: 

1. Червоні                                          А) Ламінарин 

2. Бурі                                                Б) Крохмаль 

3. Золотисті                                       В) Волютин 

4. Діатомові                                       Г) Багрянковий крохмаль 

                                   Д) Лейкозин                    
Завдання на встановлення послідовності: 

14. Розташуйте антитіла за збільшенням їхньої кількості в організмі: 

А. А) Lg E 

Б. Б) Lg A 

В. В) Lg G 

Г. Г) Lg D 

Д. Д) Lg M 
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Задача  

15. Визначте довжину гена, що кодує білок, який містить 354 

амінокислоти. 

А. 40, 12 нм 

Б. 722, 16 нм 

В. 361, 08 нм 

Г. 120, 36 нм 
Відповіді до тестів  

1. Г) 

2. А) 

3. Б) 

4. Б) 

5. В) 

6. В) 

7. В) 

8. Г) 

9. Б) 

10. Б) В) Д) 

11.   1 - Г), 12.    1 – В 

13.     1 – Г), 2 – Д),  2 – Г), 2 – А), 3- Б), 3 – Б), 3 – Д), 4- А), 4 – А), 4 – В) 

14. В) Б) Д) Г) А), 15. В) 

 

 

Плюшко Володимир Олександрович 

гурток «Юний натураліст», 9-А клас Барський ліцей № 2 

 

 Мале коло кровообігу людини починається: 

А) правим передсердям  Б) лівим передсердям 

В) правим шлуночком *  Г) лівим шлуночком 

 Головні характеристики дії гуморальної регуляції в організмі: 

А) миттєво і діє тривалий час Б) повільно і діє короткочасно 

В) миттєво і діє короткочасно Г) повільно і діє тривалий час *  

 З якої тканини утворене окістя? 

А) м’язової Б) епітеліальної В) сполучної *  Г) нервової 

 Які гормони регулюють виділення шлункового соку? 

А) гастрин і секретин *  Б) амілаза і мальтаза 

В) соматотропін   Г) інсулін 
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 Сполука, що утворюється в мітохондріях: 

А) днк  Б) рнк  В) АТФ * Г) глюкоза 

 Основною функцією діафрагми є: 

А) виконання рухів кінцівок  Б) кровотворення. 

В) здійснення дихальних рухів.*  Г) покращення травлення. 

 Що таке цитологія? 

А) наука про клітини *  Б) наука про тварин 

В) наука про рослини Г) наука про навколишнє середовище 

 Фотосинтез це: 

А) сукупність біохімічних реакцій живих організмів, що 

протікають у клітинах, в ході яких відбувається окиснення 

вуглеводів, ліпідів і амінокислот 

Б) процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з 

використанням енергії світла й за участю фотосинтетичних 

пігментів, часто з виділенням кисню як побічного продукту * 

В) процес, у якому ланцюжок ДНК розривається, а потім його 

фрагменти об'єднується в іншому порядку 

Г) процес, за допомогою якого клітини будують білки 

 Хемосинтез можуть здійснювати: 

А) залізобактерії * Б) папороть В) люди Г) собаки 

 Яка з названих функцій здійснюється нирками? 

А) видільна * Б) енергетична В) пластична Г) травна  

 Скільки кісток у дорослої людини? 

А) 308  Б) 206 * В)306 

 Що таке ген? 

А) одиниця лізосоми Б) одиниця спадкового матеріалу * 

В) одиниця мітохондрії Г) одиниця функції 

 Які клітини діляться шляхом мітозу 

А) будь-які Б) лише статеві В) лише нестатеві * 

 Що таке АТФ? 

А) нуклеотид, який містить аденін, рибозу та три фосфатні групи * 

Б) важливий моносахарид В) органела Г) вид клітин 

 Функція лізосом: 

А) виробництво АТФ 
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Б) розщеплення внутрішньо- та позаклітинних відходів, та старих 

органел, знищення патогенних мікроорганізмів, забезпечення 

клітини поживними речовинами * 

В) виробництво РНК 

Г) керування хімічними реакціями в межах цитоплазми і 

збереження інформації, потрібної для поділу клітини 

 

 

Погоріла Каміла Віталіївна 

гурток «Юні біологи», 9 клас, Комунальний заклад Кам'янський 

ліцей №1 Кам'янської міської ради Черкаської області 

 

Рекорди живої природи 

Дай відповіді на запитання. Та знайди відповідь, яка 

ховається серед букв прямокутника. 
к р і д е н м і ж н и е ф ж І 

Л у с е к в о я и б і м и о р 

б і л ш и п і н р р а с р я Б 

В с о р ц з х ї а о й м з х і 

і ш н ч е т с т ф м п а б ц Л 

К я г л а в у а є е а д ю у о 

т ь ф і щ л а ф к л н е ш в К 

О а ї я р о р м п і р а н ь я 

р я с к а й т д ь я г р д ю Ф 

І е щ з б у с в г е п а р д є 

я ц г х г о л і а ф н ї є г ж 

1. Найвище дерево в Північній Америці. Висота її сягає 112 м., а 

вага 2,5 тисяч тон. 

              а) дуб                         б) пальма                    в) секвоя  
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2.  Найбільша квітка в світі, що росте у вологих лісах Південної 

Азії.  

              а) рафлезія                б) аспідістра               в) конюшина  

3. Рослина у якої найменші листки, яка плаває на поверхні 

водойм. У деяких видах листки менші за міліметр. 

             а) кувшинка                б) водокрас                в) ряска   

4. Це найтовще дерево в світі, що росте в Мексиці. Його діаметр 14 

м, а окружність 42 м. Щоб охопити це дерево знадобиться 30 осіб. 

             а) баобаб                    б) туле                       в)  дуб 

5. Ця трава росте в Південній Америці, вона може сягати 10 м 

заввишки. І вважається найбільшою травою у світі. 

             а) бромелія                 б) памська                в) аір 

6. Це найвища трава. За добу вона може вирости на метр. А 

взагалі сягає 30  м.  

             а) очерет                    б) бізонова трава      в) бамбук 

7. Одна з найнебезпечніших риб, що водяться в річках 

Південної Америки. Її розмір від 10 до 20 см. Зграя таких рибок 

може вбити людину менш ніж за хвилину. 

            а) аравана                   б) гуаса                     в) піранья 

8. Найбільша жаба, яка живе в Африці. Довжина її майже метр, 

вага – близько 3 кг.  

           а) жаба-бик                 б) голіаф                   в) водоніс 

9. Найбільш отруйна змія  на планеті, яка живе на суші. 

Кількість її отрути може вбити 100 осіб. Також її називають 

жорсткою змією. 

           а) кобра                      б) тайпан                      в) анаконда  

10. Найбільший нелітаючий птах, який походить з Африки. 

Його зріст більше 3,5 м, вага – 150 кг. 

           а) пелікан                     б) лірохвіст                  в) страус 

11. Найбільший звір, що живе на суші. Вага цього велетня може 

сягати 6 тон. 

           а) слон                          б) бегемот                   в) кенгуру 

12 Найвищий звір. Його зріст понад 6 м. Він мешкає в Африці. 

           а) зубр                           б) жираф                     в) кенгуру 
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13. Найменша пташка, яка живе в обох Америках. Один з її 

видів завдовжки 6 см і               важить 1,5 кг. 

           а) рибалочка                б) колібрі                     в) гаоцин 

14. Найшвидший звір,  мешканець Африки. На коротких 

відстанях він може бігти зі швидкістю понад 100 км за годину. 

            а) леопард                   б) тигр                          в) гепард 

 

 

Подоляко Марія Олександріна 

9 клас, КЗ «Пришибська ЗОШ I-III ступенів імені Миколи 

Архиповича Шаламова» 

 

Тести з теми «Вегетативні органи рослини» 

1. Що характерно для мичкуватої кореневої системи? 

   а) характерна для рослин класу дводольних; 

   б) характерна для рослин класу однодольних; 

   в) домінантним є головний корінь що розвивається із зародкового 

кореня; 

   г) утворена з додаткових і бічних коренів не має головного кореня  

2. Що характерно для стрижневої кореневої системи? 

   а) характерна для рослин класу дводольних; 

   б) характерна для рослин класу однодольних; 

   в) домінантним є головний корінь що розвивається із зародкового 

кореня; 

   г) утворена з додаткових і бічних коренів не має головного 

кореня  

3. Стрижневу кореневу систему мають рослини: 

   а) пшениця, кукурудза, горох;   б) пшениця, пирій, жито; 

   в) дуб,бузок, кульбаба;   г) квасоля, буряк, соняшник;   д) злаки 

4. Мичкувату кореневу систему мають рослини: 

   а) пшениця, кукурудза, горох;   б) пшениця, пирій, жито; 

   в) дуб, бузок, кульбаба;   г) квасоля, буряк, соняшник;   д) злаки 

5. Що характерно  для кореневих волосків ? 

   а) це клітини твірної тканини; 
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   б) це клітини покривної тканини позбавлені  органел; 

   в) це клітини покривної тканини що містять органели; 

   г) живуть 10-20 днів;    д) живуть 1-2 дні 

6. Що характерно для кори кореня? 

   а) наявність провідних тканин;   б) відсутність провідних тканин; 

   в) наявність твірної тканини;      г) наявність покривної тканини 

7. По яким тканинам рухається вода з мінеральними речовинами? 

   а) судини;   б) ситовидні трубки;   в) волокна;   г) камбій 

8. Які рослини мають корені причіпки та корені присоски? 

   а) орхідеї;   б) плющ;   в) полуниця;   г) омега 

9. Для  внутрішньої будови кореня та його функції характерно: 

   а) закріплення в ґрунті,сисання води з розчиненими органічними 

речовинами; 

   б) закріплення в ґрунті,сисання води з розчиненими 

мінеральними речовинами; 

   в) розміщення зон:провідна,поділ,розтягування,всисна; 

   г) розміщення зон:поділу,розтягування,всисна,провідна  

10. Видозміни кореня що є адаптацією рослин до умов існування: 

   а) коренеплоди;          б) дихальні  корені; 

   в) ходульні корені;     г) кореневі бульби 

11. Які рослини мають коренеплоди? 

   а) буряк;   б) картопля;   в) морква;   г) цибуля; 

   д) ріпа;   е) часник;   є) редис 

12. Мінеральні речовини пересуваються в корені по: 

   а) судинах;   б) ситоподібних трубках;    в) серцевині; 

   г) кореневих волокнах; д) луб`яних волокнах; е) кореневий чохлик 

13. Органічні речовини пересуваються в корені по: 

   а) судинах;   б) ситоподібних трубках;   в) серцевині; 

   г) кореневих  волокнах;   д) луб`яних волокнах; 

   е) кореневий чохлик 

14. З чого можуть утворюватися бічні корені рослини? 

   а) тільки на головному корені;   б) із зародкового кореня; 

   в) зі стебла;           г) на додаткових і головному  коренях; 

   д) тільки на додаткових коренях 
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15.Кореневі бульби-видозміна коренів 

   а) бічних;   б) головного;   в) додаткових. 

 

 

Поступаєва Діана 

11-Б клас, Миколаївська гімназія № 2 

 

1. Вестибулярний апарат – орган чуття, що відповідає за 

сприйняття лінійних та кутових прискорень, а також положення 

тіла у просторі. Він сприймає зміни положення голови й тулуба, 

напрям руху тіла й призначений для координації рухів та 

збереження рівноваги тіла. Інформація від вестибулярного апарату 

до центральної системи передається до центральної системи по: 

a) присінково-завитковим нервам 

b) блукаючим нервам 

c) лицевим нервам 

d) верхнім спинномозковим нервам 

2. У ссавців наявна автономна нервова система, яка керує 

мимовільними діями гладеньких м'язів (стравоходу, кровоносних 

судин), серця і залоз. Функцією автономної нервової системи є 

підтримка гомеостазу – сталості внутрішнього середовища 

організму. Звичайно автономна нервова система поділяється на два 

підрозділи: симпатичну та парасимпатичну системи. 

Парасимпатична нервова система: 

a) розширює судини серця 

b) стимулює секрецію потових залоз 

c) підвищує скорочення і тонус непосмугованих м’язів 

шлунка та кишок 

d) розширює зіниці 

3. Органи чуття — спеціалізована периферична анатомо-

фізіологічна система, що забезпечує, завдяки своїм рецепторам, 

отримання та первинний аналіз інформації з навколишнього світу 

та від інших органів самого організму. Отоліт і рецептори, що 

сприймають положення отоліту, складають: 
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a) гравірецептор 

b) кортіїв орган 

c) нюховий рецептор 

d) сосочки 

4. Наявність грибоподібні тіл у головному мозку характерна для: 

a) Кільчастих червів 

b) Членистоногих 

c) Молюсків 

d) Плазунів 

5. Ушкодження задніх корінців певних спинальних сегментів 

призводить до… 

a) Втрати чутливості відповідних ділянок тіла 

b) Паралічу відповідних м’язів 

c) Підвищення чутливості відповідних ділянок тіла 

d) Немає помітних наслідків 

6. Вид пам’яті, у якій зберігаються знання про те, як діяти 

(рефлекси, навички): 

a) Оперативна 

b) Процедурна 

c) Декларативна 

d) Рухова 

7. Найбільший нерв організму людини є: 

a) Руховим 

b) Чутливим 

c) Змішаним 

8. Дисфункція нейронів чорної речовини призводить до такого 

захворювання: 

a) Енцефаліт 

b) Хвороба Паркінсона 

c) Нейросифіліс 

d) Розсіяний склероз 

9. Що містять гранулярні пухирці, які знаходяться у 

пресинаптичній частині синапсу? 

a) Серотонін 
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b) Таурин 

c) Норадреналін 

d) Ацетилхолін 

10. Наявність яких нейронів відрізняє полісинаптичну дугу 

спинного мозку від моносинаптичної? 

a) Інтеркалярних  

b) Аферентних 

c) Еферентних 

d) Поліполярних 

11. Який вид нервових волокон з’єднує функціонально однорідні 

протилежні ділянки різних відділів спинного мозку? 

a) Аферентні 

b) Еферентні 

c) Комісуральні 

d) Асоціативні 

12. Розсіяний склероз – хронічне запальне захворювання причиною 

якого є: 

a) те, що власні імунні клітини руйнують мієлінову 

оболонку 

b) запалення корінців спинномозкових нервів 

c) паразитування в оболонках та тканинах мозку 

d) запалення, спричинене бактеріями 

13. Швидкі рухи очей характерні для такої фази сну 

a) Дрімота 

b) Поверхневий сон 

c) Парадоксальний сон 

d) Повільний сон 

14. За рахунок якого медіатора хімічний синапс збуджувальної дії 

реалізує свій вплив? 

a) Ацетилхоліну 

b) Серотоніну 

c) ГАМК(гамааміномасляна кислота) 

d) Вазопресину 

15. Яку функцію не виконують астроцити? 
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a) Формують гемато-енцефалічний бар’єр 

b) Зберігають для нейронів запас поживних речовин 

(глікоген) 

c) Беруть участь у формуванні синапсів 

d) Формують мієлінові оболонки ЦНС 

 

 

Приленська Карина Богданівна 

10-А клас, Володимирецька ЗОШ I-III ступенів №1 

 

1.Яке твердження вірно характеризує  кровоносну систему тварини, 

зображено на рисунку? 

 
  а) незамкнена;    б) має чотирикамерне серце; 

  в) має трикамерне серце;   г) кров від серця тече венами 

2. Яка основна хімічна речовина характерна для клітинних 

оболонок справжніх грибів: 

  а) крохмаль ;  б) хітин;  в) муреїн;    г) глікоген. 

3. Яка ознака властива ссавцям, але не птахам? 

  а) теплокровність;    б) живонародження; 

  в) дихання повітрям;   г) наявність внутрішнього вуха. 

4. Органи виділення виноградного слимака – це: 

  а) протонефридії,  б) метанефридії,  в) зелена залоза, 

  г) нирка,   д) максилярна залоза. 

5. Тип плоду в шипшини: 

  а) ягода,   б) яблуко,   в) багатокістянка, 

  г) багатогорішок,    д) багатолистянка. 

6. Що ми називаємо грибами в побуті? 

  а) грибницю,   б) плодове тіло,   в) шапинку гриба, 

  г) пластинки грибів,   д) трубки грибів. 

7. Трихінельозом можливо заразитися через: 

  а) заражене м’ясо ссавців,    б) заражене м’ясо риб, 
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  в) забруднену воду,  г) брудні руки,  д) немиті овочі. 

8. Тип плоду у лілії: 

 
  а) біб,  б) стручок,  в) листянка,  г) сім’янка,  д) коробочка. 

9. Більша частина дорослих лейкоцитів організму здорової людини 

знаходиться у:  

  а) крові, б) лімфі, в) тканинах, г) кістковому мозку, д) порожнині 

шлунково-кишкового тракту. 

10. Хрящова тканина: 

  а) зв’язує кістки скелета;   б) містить остеобласти; 

  в) містить хондробласти;   г) активно виробляє травні ферменти; 

  д) накопичує сечовину. 

11. Білком є : 

  а) хітин;  б) гліцерин;  в) інсулін;  г) глюкагон;  д) кератин. 

12. Крила бабок це: 

  
  а) видозмінені кінцівки;   б) видозмінені ротові органи; 

  в) вирости покривів тіла;   г) видозмінені органи дихання. 

13. З перелічених структур білки найбільш інтенсивно 

розщеплюються у: 

  а) ротовій порожнині;   б) шлунку; 

  в) печінці;     г) товстому кишечнику 

14. Основною функцією лімфатичної системи є: 

  а) видалення надлишкової рідини з тканин; 

  б) транспортування кисню; 

  в) транспортування вуглекислого газу; 

  г) розщеплення білків їжі. 

15. До двомембранних органел відносять: 

  а)ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, вакуолі 

  б) пластиди, мітохондрії, ядро 
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  в)ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми, рибосоми 

  г)мітохондрії, ендоплазматичну сітку, апарат Гольджі, лізосоми 

16. Органела на фото : 

 
  а)комплекс Гольджі;       б)мітохондрії; 

  в)ендоплазматична сітка;       г)хлоропласти. 

 

 

Примак Ірина Дмитрівна 

гурток «Юний біолог», 10 клас, Лугинська ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2 

 

Тести з біології 

1. До якого типу крони відносять вербу та березу: 

А) до округлого типу; Б) до звичайного типу; 

В) до різних типів; Г) до пониклого типу. 

2.Якій рослині притаманна віночкоподібна оцвітина: 

А) лілія; Б) будяк; В) інжир; Г) петунія. 

3. Які з перелічених рослин відносяться до багатоклітинних 

зелених водоростей (декілька варіантів відповіді): 

А) хламідомонада; Б) ульва; 

В) спірогіра;  Г) ламінарія. 

4. На території України зустрічаються такі види земноводних 

(декілька варіантів відповіді): 

А) жаба лісова;  Б) жаба трав’яна; 

В) жаба голіаф;  Г) жаба гостроморда. 

5. Що характерне для клітини грибів (декілька варіантів відповіді): 

А) можуть мати клітинну стінку; 

Б) вміст хлоропластів;  В) вміст мітохондрій; 

Г) оболонка клітини складає в собі целюлозу. 

6. Яка з перерахованих нижче рослин має суцвіття зонтик: 

А) виноград культурний; Б) жито посівне; 

В) вишня звичайна;  Г) бузок звичайний. 
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7. Якій рослині характерне розмноження стебловими бульбами: 

А) топінамбур; Б) нарцис; В) полуниця; Г) часник. 

8. Галузь біології, яка вивчає мохи: 

А) ліхенологія; Б) бріологія; В) альгологія; Г) мікологія. 

9. Які з перерахованих нижче рослин мають суцвіття складний 

щиток (декілька варіантів відповіді): 

А) пижмо; Б) морква; В) горобина; Г) ромашка. 

10. До вітрозапильних рослин належать (декілька варіантів 

відповіді): 

А) стрілолист, вишня;  Б) жито, кукурудза; 

В) дуб, бук;   Г) граб, вільха. 

11. Які видозміни кореня характерні для буряка, редьки, моркви: 

А) дихальні корені;  Б) опорні корені; 

В) бульбокорені;   Г) коренеплоди. 

12. Які видозміни кореня є додатковими за походженням (декілька 

варіантів відповіді): 

А) корені-причіпки;  Б) ходульні коренні; 

В) кореневі бульби;  Г) коренеплоди. 

13. Які представники Покритонасінних рослин мають плід 

кістянку, яблуко, суничину та багатокістянку: 

А) Цибулеві; Б) Пасльонові; В) Капустяні;      Г) Розові. 

14. Хвойні рослини найбільш поширені: 

А) Азії; Б) Америці; В) Антарктиді; Г) Арктиці. 

15. Встановіть відповідність. 

1) Імперія    А) Плаунові 

2) Надцарство   Б) Вищі рослини 

3) Царство   В) Еукаріоти 

4) Підцарство   Г) Плаунові 

5) Відділ    Д) Плаун булавовидний 

6) Клас    Е) Плауноподібні 

7) Порядок   Є) Клітинні 

8) Родина    Ж) Плаун 

9) Рід     З) Плауновидні 

10) Вид    И) Рослини 
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Ключ до тесту: 1. Г, 2. А, 3. В,Б, 4. Б,Г, 5. А,Г,В, 6. В, 7. А, 8. Б, 9. А,В, 10.Б,В,Г, 

11. Г, 12. А,Б, 13. Г, 14. В, 15. 1-Є, 2-В, 3-И, 4-Б, 5-Е, 6-З, 7-Г( або А), 8- А (або Г), 

9-Ж, 10-Д. 

 

 

Пустовойт Ліна Анатоліївна 

гурток «Юні біологи», 11 клас, Вільшанський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 

Завдання 1. Яка кількість лейкоцитів міститься у 1 мм
3
 крові людини?  

а) 6-8 тисяч; б) 300-450 тисяч; в) 1-3 тисяч; г) 100-200 тисяч; 

Завдання 2. Який м’яз в людському організмі є найсильнішим ? 

а) серце;  б) коловий м’яз ока;  в) язик;  г) трапецієподібний;  

Завдання 3. Завдяки вмісту оксиду заліза, людська кров має 

червоний колір. Який фермент наявний у крові восьминогів, адже 

вона блакитного кольору?  

а) залізо;    б) мідь;   в) магній;  г) креатинін;  

Завдання 4. У нащадків, при схрещуванні гібридів першого 

покоління, спостерігається розщеплення фенотипових класів у 

співвідношенні:  

а) 3:1;  б) 1:2:1;   в) 1:1;   г) 1:2:1; 

Завдання 5. Захоплення та поглинання  клітинами мікроскопічних 

твердих об'єктів з утворенням фагоцитозних міхурців. Це явище 

відкрив: 

а) Г.Левицький; б) М.Пирогов; в) С.Навашин; г) І.Мечніков; 

Завдання 6. Довжина фрагмента ДНК  становить 340 нм. Яка 

кількість азотних основ міститься у фрагменті? 

а) 500;   б) 1000;  в) 2000;  г) 4000; 

Завдання 7. Під час якої фази мітозу розпочинається утворення 

веретена поділу?  

а) метафази;   б) телофази;   в) анафази;   г) профази; 

Завдання 8. Укажіть водорості, які  належать до бурих: 

а) порфіра;  б) пельвеція;   в) лесонія; 

г) літотамніон;   д) дидимосфенія; 

Завдання 9. Укажіть усі нижче запропоновані цвілеві гриб: 

а) фузаріум;  б)леканора;  в)пеніцил;   г) мукор;   д) асперіл; 
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Завдання 10. До внутрішньої будови рака належать:  

а) статева залоза;  б) надглотковий ганглій; 

в) дванадцятипала кишка;   г) цідильний;   д) нагощелеп; 

Завдання 11. Виберіть нижче із вказаних рослин лише ті, що 

мають видозміну кореня, яка називається пневматофора: 

а) плющ;    б) батат;    в) болотний кипарис; 

г) мангрові дерева;   д) омела; 

Завдання 12. Привести у відповідність хвороби (1-4) та їх 

збудників (А-Д)  

1. пріонні хвороби                     А  сонна хвороба , малярія   

2. бактеріальні хвороби             Б   кір, герпес, гепатит  

3. вірусні хвороби                      В   чума, холера, туберкульоз 

4. грибкові хвороби                   Г   хвороба Куру  

                           Д   молочниця, пліснявка  

Завдання 13. Приведіть у відповідність назви сухих плодів (1-4) та 

групи рослин (А-Г), що їх утворюють 

1. біб                                            А   злаки, кукурудза, овес  

2. стручок                                    Б   редька, капуста, грицики  

3. зернівка                                   В   квасоля, робінія, горох  

4. сім’янка                                   Г   айстри, соняшник, осот  

Завдання 14. Визначити послідовність стадій циклу відтворення 

зозулиного льону, розпочинаючи із спорофіту  

А  Спорогон, побудований із ніжки й коробочки з ковпачком  

Б   Протонема з ланцюжка  послідовних  зелених  клітин  

В  Формування зиготи після запліднення  

Г   Утворення одностатевих  заростів  із  гаметангіями  

Завдання 15. Визначте послідовність стадій циклу Кребса  

А Розпад гексон на тріози і приєднання до них фосфорного 

залишку  

Б Приєднання CO2 до пентоз  

В Тріози , що збагачені енергією, приєднують атоми Н2 від 

НАДФ  

Г Поєднання тріоз з утворенням С6Н12О6 
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Пухальська Марія Валеріївна 

10б клас, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради Донецької області 

 

1 Найбільше видів рослин відноситься до: 

Водоростей  

Грибів  

Покритонасінних 

Голонасінних 

2 Як називається видозмінений корінь моркви? 

Коренеплід 

Кореневище 

Бульба 

3 Яка наука вивчає будову, хімічний склад та процеси 

життєдіяльності клітини?  

Палеонтологія  

Екологія  

Цитологія  

Гістологія  

4 На якому рівні організації життя відбуваються хімічні процеси і 

перетворення енергії, зберігається, змінюється і реалізується 

спадкова інформація? 

Організмовий  

Молекулярний  

Клітинний  

Біогеоценотичний  

5 Яка складова нервової системи людини керує діяльності 

гладенької мускулатури?  

Мозочок  

Таламус 

Гіпоталамус 

Вегетативна нервова система  

6 Які речовини необхідні для синтезу гемоглобіну в організмі людини? 

Вітаміни D i C 
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Вітаміни A i E  

В6 і фолієва кислота  

В12  і фолієва кислота  

7 Яка функція травної системи пов’язана із слизовою оболонкою та 

судинами, що підходять до органів травлення?  

Видільна 

Рухова  

Всмоктувальна  

Регуляторна  

8 Який відділ сенсорних систем утворюють чутливі зони кори 

великого мозку, де відбувається аналіз і синтез інформаціції? 

Периферичний 

Центральний 

Провідниковий 

9 У якому відділі слухової сенсорної системи відбувається 

перетворення звуків у нервові імпульси, що здійснюють 

фонорецептори спірального органа, розташованого в завитці? 

Периферичний 

Центральний 

Провідниковий 

10 Чим відрізняються клітини рослин від тваринних клітин? 

Наявністю ядра 

Наявністю клітинної стінки  

Наявністю органел  

Наявністю Комплекса Гольджі 

11 Як називається симбіоз, коли кожен з організмів приносить 

іншому певну користь? 

Коменсалізм  

Конкуренція  

Паразитизм  

Мутуалізм  

12 За рахунок яких зв’язків утворюється вторинна структура білка? 

Ковалентні 

Йонні  
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Водневі 

Металічні  

13 Яка функція мітохондрій? 

Синтез АТФ 

Транспортна 

Синтез білків 

Захисна  

14 Запліднення якого типу вищих рослин не залежить від наявності 

води?  

Голонасінні 

Покритонасінні 

Спорові 

Ніякі з переліченого 

15 Наука, що вивчає будову функції та походження тканин 

називається: 

Мікробіологією 

Систематикою 

Гістологією 

Генетикою  

 

 

Пшеничников Денис Сергійович 

гурток «Юні екологи», 9-Б клас, Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступеннів № 2 міста Енергодара, Запорізької області 

 

Цікава біологія. 

1. Більшість недостиглих плодів-кислі на смак, а достиглі 

навпаки-солодкі. Відмітьте правильні твердження щодо складу 

достиглих і недостиглих плодів.  

I. У недостиглих плодах міститься багато кислот.  

II. При достиганні у плодах накопичується цукор. 

III. Чим довше рослина фотосинтезує, тим більша можливість 

накопичити цукор у плодах. 

А усі твердження правильні  
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Б правильні лише I і II твердження  

В правильні лише I і III твердження  

Г правильні лише II і III твердження  

Д усі твердження неправильні 

2. У процесі скисання молока можна виокремити кілька 

етапів, які описані нижче. Визначте правильну послідовність 

цих етапів.  

I. Зниження рН молока 

II. Згортання молочного білка (казеїну) і відокремлення 

сироватки  

III. Розмноження кисломолочних бактерій. 

IV. Підвищення концентрації молочної кислоти. 

V. Потрапляння (осіменіння) кисломолочних бактерій. 

А V-IV-I-II-III   Б V-III-IV-I-II  

В IV-V-I-III-II   Г III-IV-V-II-I  Д III-II-I-IV-V  

3. У мавп-верветок є чимало ворогів: леопарди, орли, змії. І 

на кожного з них верветки реагують різними сигналами 

оповіщення. Здатність до видавання таких сигналів є 

вродженою, однак батьки слідкують за їх правильним 

вживанням.  

На різні крики верветки:  

1)  вилазять на найтонші гілки дерев;  

2)  ховаються в чагарниках; 

3)  cтають на задні лапки й орієнтуються певним чином. 

Визначте реакцію верветок на різні сигнали про небезпеку. 

А 1-орел, 2- леопард, 3- змія  Б 1- леопард, 2-орел, 3- змія  

В 1- змія,2- леопард, 3- орел  Г 1- орел,2- змія, 3- леопард  

Д 1- леопард, 2- змія, 3- орел  

4. За якою ознакою, в першу чергу, орієнтується лосось, що 

повертається на нерест у річку, в якій народився сам?  

А Наземними орієнтирами  Б Підводними орієнтирами  

В Хімічним складом та концентрацією речовин, розчинених у 

воді  

Г Положенням сонця вдень та зірок уночі  
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5. Самець гостромордої жаби у певну пору року стає 

яскравого блакитного кольору. Це забарвлення  

А дозволяє тварині бути непомітною під водою  

Б сигналізує потенційним хижакам про неїстівність тварин  

В є прикладом мімікрії  

Г є шлюбним забарвленням  

6. Яка рослина  розмножується підземними пагонами?  

А Бодяк  Б Аґрус  В Цибуля  Г Суниця  

7. Коріння якої рослини називають «коренем життя»?  

А Калини  Б Женьшеню  В Сакури  

8. Найвища трава - це  

А Бамбук  Б Розмарин  В Японський банан  

9. Яку пташку називають літаючим барометром?  

А Ластівка  Б Сова  В Дятел  

10.  Ці птахи є в Африці, Антарктиді та біля екватора на 

Галапагоських островах. Хто це? 

А Какаду  Б Сокіл  В Пінгвін  

11.  В якого ссавця серце важить 1 тону?  

А Синій кіт  Б Слон  В Біла акула  

12.  Яку квітку  в Америці називають квіткою богів?  

А Роза  Б Чорнобривці  В Волошка  

13.  Яка рослина зображена на гербі м. Києва? 

А Дуб  Б Каштан  В Калина  

14.  Чому говорять, що «у темряві всі кішки сірі»? Оберіть 

правильне пояснення. 

А За недостатнього освітлення шерсть кішки відбиває лише сіре 

світло.  

Б У повній темряві шерсть кішки злегка люмінесціює. 

В За недостатнього освітлення з хутра кішки зникає 

забарвлений пігмент.  

Г За недостатнього освітлення наше око не розрізняє кольорів.  

15.  До якого способу життя пристосована тварина з 

наступним описом: дуже розвинені передні різці, дуже маленькі 
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ноги, велика голова, шорстка загладжується у будь-якому 

напрямку, валикоподібне тіло.  

А До підземного   Б До водного  

В До деревного   Г До напівводного 

 

 

П'яних Дар'я Іванівна 

9 клас, Маріупольський міський технологічний ліцей 

 

1. Як називається м’язовий утвір, що відмежовує грудну 

порожнину від черевної і бере участь у дихання людини? 

А. Мигдалик; Б. Сфінктер; В. Діафрагма;     Г. Лімфовузол. 

2. Оберіть якою літерою позначено правильне розташування шарів 

фосфоліпідів у біологічних мембранах. 

 
3. Який вид транспорту зображено на малюнку? 

А. Осмос;  Б. Фагоцитоз; 

В. Ендоцитоз; Г. Ектоцитоз. 

4. Приклади нестатевого розмноження організмів: 

А. Спороутворення у мохів; 

Б. Брунькування у дріжджів; 

В. Фрагментація слані лишайників; 

Г. Кон’югація у бактерії кишкової палички. 

5. Хромосомний набір у соматичних клітинах жінки: 

А. 22А + ХХ;  Б. 22А + ХУ; 

В. 44А + ХХ;  Г. 46А + ХХУ. 

6. Під час диференціації клітин багатоклітинного організму в 

процесі ембріогенезу: 

А. Клітини набувають нової спадкової інформації; 

Б. Клітини втрачають значну частину спадкової інформації під 

час синтезу білків; 
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В. Тільки частина генів у клітині експресується в один і той 

самий час; 

Г. У кожній клітині гаструли відбувається експресія тільки 

одного гену за одиницю часу. 

7. Атавізми у людини: 

А. Наявність хвоста;          Б. Апендикс; 

В. Густе додаткових пар молочних залоз;   Г. П’ятипала кінцівка. 

8. Назвіть групу вірусних захворювань. 

А. Чумка, гепатит, грип;     Б. Правець, СПІД, віспа; 

В. Сифіліс, холера, дизентерія;    Г. Кір, туберкульоз, ботулізм. 

9. Яка комаха перебуває в облігатних симбіотичних відносинах із 

людським організмом? 

    
      А            Б           В Г 

10. Який життєвий цикл у жаби? 

 
А. Простий; 

Б. Складний, з чергуванням нестатевого й статевого поколінь; 

В. Складний, з чергуванням партеногенетичного й статевого 

поколінь; 

Г. Складний, з перетворенням організму. 

11. Проаналізуйте твердження щодо трофічних зв'язків 

намальованого виду. 

 

І. Вид Суниці лісові перебуває на першому 

трофічному рівні. 

ІІ. Вид Суниці лісові належить до групи 

консументів. 

Чи є поміж них правильні? 

А. Лише І; 
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Б. Лише ІІ; 

В. Обидва правильні; 

Г. Обидва неправильні. 

12. Установіть відповідність між зображеними тканинами та їхніми 

назвами. 

 
А. Хрящова;   Б. М’язова; 

В. Кісткова;   Г. Кров. 

13. Установіть правильну послідовність організмів у ланцюзі 

живлення: 

А. Жаба озерна;  Б. Коник зелений; 

В. Вуж звичайний; Г. Беркут; 

Д. Конюшина рожева. 

14. Пристосування у плазунів до життя на суходолі: 

А. Легеневе дихання; 

Б. Тіло вкрите роговими лусками й щитками або пластинками; 

В. Добре розвинені пояси кінцівок; 

Г. Розвиток відбувається з метаморфозом у воді; 

Д. Внутрішнє запліднення; 

Е. Пойкілотермні тварини; 

Ж. Диференційована мускулатура; розвинені міжреберні м’язи; 

З. Зовнішнє запліднення. 

15. Установіть відповідність між групою вищих рослин і 

представниками. 

1. Справжні мохи А. Молодильники, баранець 

2. Папороті Б. Сфагнум, політрих 

3. Хвойні В. Тис, туя, кипарис 

4. Квіткові Г. Магнолія, робінія 

 Д. Щитник, орляк 

 

 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 108 

Работинський Артем Ігорови 

шкільний гурток «Ерудит», 10 клас, Опорний навчальний заклад 

«Заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 імені Івана 

Богуна м. Ямпіль Ямпільського району Вінницької області» 

 

Тестові завдання 

1. Який приклад розмноження організмів характеризується як 

статевий? 

a) Партеногенез у бджіл; 

b) Брунькування у дріжджів; 

c) Спороутворення у мохів; 

d) Регенерація у прісноводної гідри; 

2. Чорний хліб являється для людини джерелом вітаміна… 

a) А; 

b) С; 

c) В; 

d) D; 

e) К; 

3. Завдяки якому процесу в ході мітозу утворюються дочірні 

клітини з набором хромосом, рівним материнському? 

a) Утворення хроматид; 

b) Спіралізація хромосом; 

c) Розчинення ядерної оболонки; 

d) Розподіл цитоплазми; 

4. Поява великої різноманітності видів комах на Землі – наслідок 

розвитку їх по шляху… 

a) Ароморфоза; 

b) Дегенерації; 

c) Біологічного регреса; 

d) Ідіоадаптації; 

5. До застосування вакцин багато дітей в нашій країні хворіли на 

коклюш (кашлюк). Який імунітет виникає після перенесення 

людиною цього інфекційного захворювання? 

a) природний вроджений; 
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b) штучний активний; 

c) природний набутий; 

d) штучний набутий; 

6. Які біополімери виконують в живих організмах інформаційну 

й каталітичну функції? 

a) полісахариди й білки; 

b) полісахариди й нуклеїнові кислоти; 

c) нуклеїнові кислоти й білки; 

d) ліпідні комплекси й полісахариди; 

7.  Чи приносить тала вода  користь людському організму, якщо 

так, то як саме? 

a) Так, зменшує вагу тіла та артеріальний тиск; 

b) Ні; 

c) Так, зменшує вагу тіла, нормалізує роботу травної системи; 

8.  Скільки відсотків кисню припадає на масу живої клітини? 

a) 75% 

b) 74% 

c) 15% 

d) 8% 

9. При якому клітинному розподілі кількість хромосом не 

зменшується? 

a) Мейоз; 

b) Мітоз та мейоз; 

c) Амітоз та мейоз; 

d) Мітоз; 

10.  Якої органели немає у тваринній клітині? 

a) Ядра; 

b) Мітохондрії; 

c) Хлоропласта; 

d) Вакуолі; 

11. Що з переліченого нижче не відноситься до біополімерів? 

a) Нуклеїнові кислоти; 

b) Білки; 

c) Ліпіди; 
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12. Скільки молекул АТФ утворюється при розпаді п'яти 

молекул глюкози в результаті гліколізу? 

a) 5; 

b) 10; 

c) 40; 

d) 190; 

e) 200; 

13. Виберіть гексозу із запропонованих сполук: 

a) Актин; 

b) Дезоксирибоза; 

c) Рибоза; 

d) Фруктоза; 

e) Сахароза; 

14. Виберіть твердження, вірне для молекули тРНК: 

a) Містить стоп-кодон; 

b) Може зв'язуватися з рибосомою; 

c) Синтезується на іРНК за правилом Чаргаффа; 

d) Зв'язується з промотором; 

15. В результаті мейозу утворюються: 

a) Дві клітини з неідентичної ДНК; 

b) Дві клітини з ідентичної ДНК; 

c) Чотири клітини з неідентичної ДНК; 

d) Чотири клітини з ідентичної ДНК. 

 

 

Рева Дар'я Сергіївна 

9 клас, КЗ «Пришибська ЗОШ I-III ступенів імені Миколи 

Архиповича Шаламова» 

 

Тести з теми: кров, органи кровообігу, кровообіг. 

1. Які білки перешкоджають зсідання крові й утворенню тромбів? 

а) Фібринолізин б) Фібрин в) Гепарин   г) Фібриноген  

2. Де утворюються лейкоцити? 

а) Тільки в лімфатичних вузлах 
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б) У лімфатичних вузлах,червоному кістковому 

мозку,селезінці. 

в) У жовтому  кістковому мозку 

г) Тільки у лімфатичних вузлах  

д) Переважно в селезінці 

3. Навколосерцева сумка: 

а) Виділяє рідину,що зволожує поверхню серця і зменшує 

його тертя під час скорочення 

б) Відсутня 

в) Утворена сполучною тканиною 

г) Утворена м’язивою тканиною 

4. Де розташовані півмісяцеві клапани в серці? 

а) Біля виходу аорти і легеневої артерії зі шлуночків 

б) Між лівою і правою половинами серця 

в) Між передсердями і шлуночками  

5. Де розташовані стулкові клапани в серці? 

а) Біля виходу аорти і легеневої артерії зі шлуночків 

б) Між лівою і правою половинами серця 

в) Між передсердями і шлуночками 

6. Як пояснити, що ізольовані серце жаби у фізіологічному розчині 

скорочуються протягом деякого часу: 

а) Будовою серцевого м’яза 

б) Гуморальною регуляцією 

в) Нервовою регуляцією  

г) Наявності центру автономії в серцевому м’язі 

д) Немає правильної відповіді 

7. Де починається і де закінчується велике коло кровообігу? 

а) Праве передсердя  

б) Правий шлуночок 

в) Ліве передсердя 

г) Лівий шлуночок 

8. Які ознаки характерні для артерії: 

а) Товсті стінки  б) Тонкі стінки 

в) Високий тиск  г) Низький тиск 
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д) Відсутність клапанів  е) Наявність клапанів 

є) Розгалуження на капіляри 

ж) Не розгалуження на капіляри 

9. Що є характерним для аглютиногенів? 

а) У крові людини можуть в одночас міститься 

аглютиногени А і аглюнотигін а 

б) У крові людини можуть в одночас міститься 

аглютиногени В і аглюнотигін в 

в) Містяться в ретроцитах 

г) Містяться в плазмі 

д) Є два види:а,в 

10. Донор має 3 групу крові,його кров можна переливати людям із 

групою крові: 

а) 1,2,3. б) 2,3 в) 3,4 г) 2,3,4 

11. По яким судинам тече артеріальна кров? 

а) По всіх артеріях   б) Легеневі артерії  

в) Легенева вена  г) Нижня порожниста вена 

д) Верхня порожниста вена 

12. По яким судинам тече венозна кров? 

а) По всіх венах  б) Легеневі артерії  

в) Легенева вена  г) Нижня порожниста вена 

д) Верхня порожниста вена 

13. Розтавте по порядку послідовність явищ серцевого циклу: 

1. Кров надходить до передсердь. 

2. Відкриваються передсердно-шлуночкові клапани. 

3. Кров переходить із передсердь до шлуночків. 

4. Скорочуються шлуночки 

5. Кров викидається зі шлуночків в аорту і легеневу артерію. 

6. Шлуночки відпочивають. 

14. Як регулюється діяльність серцевого м’язалюдини 

а) Соматичноюнервовою системою  

б) Симпатичнимвідділом вегетативної нервової системи  

в) Пара симпатичним відділом вегетативної нервової 

системи  
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г) Гормонами  д) Довільно 

15. Що входить до складу лімфатичної системи? 

а) Артерії  б) Вени  

 

 

Різун Аліна Олексіївна 

гурток «Юні екологи», БТДЮ м. Мирноград, 11 клас, 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9 м. Мирнограда 

 

1. Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для 

отримання антибіотиків і вітамінів, це -  

а) клітинна інженерія 

б)мікробіологічний синтез 

в)генна інженерія 

2. Глікокалікс є в клітинах 

а) тварин  б) рослин  в) грибів 

3. Комарі - це... 

а) постійні паразити  

б) стаціонарні паразити  

в) тимчасові паразити 

4. Глюкагон у крові людини 

а) сприяє синтезу глікогену 

б) підвищує вміст глюкози в крові 

в) сприяє руйнуванню глюкози в крові 

5. Де на малюнку зображено клітину рослини? 

     а)                          б)                     в) 

 
6. Людина хвора на дальтонізм , не може отримати диплома 

а) вчителя  б) терапевта   в) авіадиспетчера  

7. Як називається організм, на якому може жити інший? 

а) хазяїн  б) паразит  в) хижак 
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8. Мале коло кровообігу людини починається 

а) правим передсердям   б) лівим передсердям  

в) правим шлуночком  

9. Визначте систематичне положення зображеного на рисунку 

організму  

 
Тип 

а) членистоногі б) хордові в) кишковопорожнинні  

Клас 

а) кісткові риби б) хрящові риби в) ссавці  

Родина 

а) китоподібні б) ластоногі  в) хижі 

10. Укажіть правильний ланцюг живлення 

а) сосна - короїд - сокіл - дятел 

б) короїд - сосна - дятел - сокіл  

в) сосна - короїд - дятел - сокіл  

11. Укажіть правильні твердження щодо будови ланцетника  

1) Скелет представлений хордою 

2) Серця немає 

3) Нервова система трубчаста  

а) правильні лише 1 та 3 

б) усі правильні  

в) правильні лише 1 та 2 

12. З якої тканини утворене окістя  

а) сполучної в) епітальальної  г) нервової 

13. Унаслідок якого процесу утворюється вторинна сеча? 

а) фільтрації  б) дифузії  в) реабсорбції  

14. Який процес схематично зображено на малюнку? 

 
а) транскрипція  б) трансляція  в) реплікація  
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15.Доберіть другий ланцюг ДНК до триплету АЦГ 

а)ТГЦ б)УТЦ  в)ТГГ 

 

 

Родак Анастасія Сергіївна 

11 клас, Сухобалківська ЗОШ І-ІІІ 
 

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? 

 

 

Романів Юрій Ігорович 

10б клас, ліцей № 10 Івано-Франківської міської ради 

 

1. Укажіть, яка меристема забезпечує ріст листка:  

а) верхівкова; б) бічна; в) крайова.   
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3. Визначте, яке травлення характерне для павуків: 

а) внутріклітинне;   б) пристінкове; 

в) порожнинне;   г) зовнішне.  

4. Укажіть, які спеціалізовані органи виділення характерні для 

комах:  

а) мальпігіеві судини;  б) метанефридіі; 

в) нирки.    г) зелені залози;   

5. Укажіть, як називаються речовини, які виділяються рослинами 

для пригнічення життєдіяльності інших видів рослин, бактерій 

грибів: 

а) фітогормони;   б) медіатори; 

в) фітонциди;  г) ендотоксини.  д) ферменти; 

6. зазначте, які рухи рослин є основою реакцій на подразник, що 

мае певне спрямування:  

а) тропізм; б) моторика; в) настія; г) локомоція.  

7. Укажіть, яке травлення характерне для найпростіших організмів: 

а) внутріклітинне;   б) пристінкове; 

в) порожнинне;   г) зовнішнє.  

8. Оберіть групу організмів, у яких функція перекачування крові 

виконується пульсуючими судинами, а не серцем: 

а) молюски; б) риби; в) кільчасті черви; г) комахи.  

9. Назвіть органи дихання комах: 

а) легені; б) трахеї; в) сальні залози. г) дихальні мішки.  

10. Розташуйте етапи енергетичного обміну по порядку відповідно 

до їх розміщення в організмі:  

а) підготовчий; б) безкисневий; в) кисневий.  

11. Визначте, яка речовина є донором фосфатних груп, необхідних 

для гліколізу глюкози:  

а) НАДФ; б) АТФ; в) ФАД; г) АМФ.  

12. Укажіть, як називається діапазон інтенсивності дії екологічного 

фактора, в якому можливе існування даного виду 

а) зона песимуму;   б) екологічна валентність; 

в) середовище існування;  г) ареал. 
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13. Зазначте, як називаються види, які можуть жити в широкому 

діапазоні коливань різноманітних екологічних факторів: 

а) стенобіонтні; б) масибатні; в) еврибіонтні; г) гіпертермні.  

14. Укажіть, як називається стан організму, за якого відсутні 

помітні прояви життєдіяльності внаслідок значного гальмування 

процесів обміну речовин: 

а) парабіоз; б) анабіоз; в) гомеостаз;  г) діапауза. 

15. Зазначте, як називається період тимчасового фізіологічного 

спокою тварин, коли у них призупиняється ріст, розвиток, 

знижується загальний рівень обміну речовин:  

а) анабіоз; в) діапауза; б) парабіоз; г) тепличний ефект.  

 

 

Рудник Анастасія Костянтинівна 

11 клас, Ніжинська гімназія № 3 Ніжинської міської ради 

Чернігівської області 

 

1. Рефлекторна дуга починається з: 

А) рецептора   Б) ділянки ЦНС В) робочого органу 

2. Явище відставання жирового вмісту клітини від клітинної 

стінки, коли клітина поміщується в соляний розчин: 

А) деплазмоліз Б) дифузія В) плазмоліз 

3. Акромегалія виникає внаслідок: 

А) надлишку паратгормону  Б) нестачі тимозину 

 В) надлишку соматотропного гормону 

4. Вітаміни A, D, E, K: 

А) жиророзчинні Б) водорозчинні 

5. У зсіданні крові бере участь: 

А) Mg  Б) K  B) Ca 

6. Функція верхівкової твірної тканини: 

А) ріст утовщину Б) ріст удовжину 

В) виникає в місцях пошкодження 

7. Який процес  лежить  в  основі  росту і регенерації? 

А) фотосинтез Б) мітоз В) мейоз 
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8. Екстремофілами є : 

А) Бактерії Б) Віруси В) Археї 

9. До пріонних хвороб належить: 

А) веретеноподібність бульб картоплі Б) хвороба Куру

 В) каданг-каданг кокосових пальм 

10. Кисневе дихання відбувається в: 

А) мітохондріях Б) рибосомах  В) ядрі 

11. Резус-конфлікт виникає,  якщо: 

А) дитина - rh, мати – Rh Б) батько - Rh , дитина – rh 

В) мати - rh, дитина – Rh 

12. Хіазма – це: 

А) перехрест хромосом Б) перехрест зорових нервів

 В) місце сполучення вен з артеріями 

13. Універсальна група крові: 

А) IV Б) II В) I 

14. До класу Однодольні належить Родина : 

А) Айстрові Б) Розові В) Цибулеві 

15. Напівавтономні органели: 

А) лізосоми Б) рибосоми В) мітохондрії 

 

 

Рют Валерія Олегівна 

11 крас, КЗО «Криворізький обласний ліцей-інтернат для сільської 

молоді» 

 

Завдання з однією правильною відповіддю: 

1. Антидіуретичний гормон (вазопресин) бере участь у: 

А) Регуляції рівня глюкози у крові 

Б) Регуляції температури тіла 

В) Водно-сольовому балансі 

Г) Імунній регуляції 

2. Виділення слини та шлункового соку на запах їжі у собаки є 

прикладом: 

А) Умовного рефлексу Б) Безумовного рефлексу 
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В) Інстинкту  Г) Мишлення. 

3. Вкажіть вид імунітету, вироблення якого відбувається під час 

вакцинації: 

А) Природний вроджений  Б) Природний набутий 

В) Штучний пасивний Г) Штучний активний 

4. Вкажіть групу крові, яка виступає універсальним донором: 

А) В Б) О В) А Г) АВ 

5. Вкажіть ознаку, яка не притаманна голонасінним рослинам: 

А) Відсутність клітини-супутника у провідних тканинах 

Б) Наявність насінини, що розвивається відкрито та не 

захищена стінкою зав’язі 

В) Для внутрішнього запліднення необхідна наявність води 

Г) Усі варіанти правильні 

6. З хітину складається: 

А) Клітинна оболонка грибів, зовнішній скелет 

членистоногих 

Б) Клітинна оболонка грибів та рослин 

В) Зовнішній скелет членистоногих та клітинна оболонка 

рослин 

Г) Клітинна оболонка бактерій та панцир діатомових 

водоростей 

Завдання з декількома правильними відповідями 

1. Оберіть серед запропонованих варіантів хвороб ті, що є 

вірусними: 

А)  Грип Б) Холера В) Коклюш Г) Кір 

Д) Енцефаліт Е) Малярія Є) Вітряна віспа Ж) Сказ 

2. ДНК відрізняється від РНК: 

А) Наявністю двох ланцюгів у будові молекули 

Б) Наявністю білкових компонентів у своєму складі 

В) Відсутністю тиміну 

Г) Наявністю в молекулі дезоксирибози 

Д) У складі молекули ортофосфатна кислота відсутня 

Е) Розташуванням на рибосомах 

Є) Здатністю до реплікації 
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3. Вкажіть серед запропонованих варіантів вітамінів ті, що є 

жиророзчинними: 

А) А Б) В1,  В) К Г) В12 Д) С Е) D Э) Е 

Завдання на встановлення послідовності: 

1. Розташуйте у правильній послідовності приклади організмів для 

створення харчового ланцюга: 

А) Вовк Б) Кульбаба В) Їжак 

Г) Равлик Д) Лисиця 

2. Розташуйте у правильній послідовності етапи ембріогенезу: 

А) Гаструляція Б) Органогенез В) Дроблення 

Г) Бластуляція Д) Запліднення 

3. Розташуйте у правильній послідовності проходження нервового 

імпульсу по рефлекторній дузі: 

А) Ефектор  Б) Аферентний нейрон 

В) Еферентний нейрон Г) Спинний мозок Д) Рецептор 

Завдання на встановлення відповідності 

1. Встановіть відповідність між рівнями життєвої організації та їх 

прикладами: 

1) Тканинно-органний              А) Хлорофіл 

2) Організмовий                         Б) Мозок 

3) Популяційно-видовий          В) Сонечко 

4) Молекулярний                       Г) Зграя вовків 

2. Встановіть відповідність між хижими ссавцями та їх родинами: 

1) Пума                                   А) Псові 

2) Видра                                 Б) Ведмежі 

3) Койот                                  В) Куницеві 

4) Велика панда                   Г) Вухаті тюлені 

5) Морський котик              Д) Котячі 

3. Встановіть відповідність між формулами квіток та їх 

представниками: 

1) Яблуня                          А) Ч(5) П(5) Т5 М1 

2) Томат                            Б) Ч 4П4 Т2+4 М1 

3) Арахіс                            В) О3+3 Т3+3 М1 

4) Тюльпан                        Г) Ч5 П1+2+(2) Т(9) М1 
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5) Редис                             Д) Ч5 П5 Т ∞М ∞ або Ч5 П5 Т ∞М 1 
Відповіді до тестів: 

Одна правильна відповідь: 

1 – в), 2 – а), 3 – г), 4 – б), 5 – в), 6 – а) 

Декілька правильних відповідей: 

1 – а), г), є), ж) 

2 – а), г), є) 

3 – а), в), е), є) 

Послідовність: 

1 – б), г), в), д), а) 

2 – д), г), в), а), б) 

3 – д), б), г), в), а) 

Відповідність: 

1 1 – б), 2 – в), 3 – г), 4 – а) 

2 1 – д), 2 – в), 3 – а), 4 – б), 5 – г) 

3 1 – д), 2 – а), 3 – г), 4 – в), 5 – б) 

 

 

Савєльєва Марія Сергіївна 

10 клас, Коростишівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 

3, Житомирської області 

 

Тест «Ссавці» 

1. Виберіть першозвірів з переліку тварин 

а) лисиця, собака, кіт 

б) єхидна, качкодзьоб  

в) опосум, вомбат, кенгуру 

 г) кінь, кит, кажан 

2. Череп якого ссавці зображений на малюнку?  

а) травоїдної тварин  б) гризуна  

в) хижої тварини г) комахоїдної тварини 

3. Ссавці мають такі залози: 

а) тільки сальні та потові 

б) пахучі, сальні, молочні, потові  

в) тільки молочні та пахучі   

г) вони взагалі не мають ніяких залоз 
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4. Установіть відповідність між тваринами і групами, до 

яких вони належать … 

А) ластоногі; Б) хижі; В) комахоїдні; Г) першозвірі. 

а) 1-Б, 2-В, 3-А  

б) 1-Б, 2-Г, 3-В 

в) 1-Г, 2-А, 3-В 

г) 1-А, 2-Г, 3-В 

5. Визначальною ознакою ссавців є: 

а) наявність хребта 

б) вигодовування своїх малюків молоком 

в) суха шкіра, вкрита лусками 

г) зовнішнє запліднення 

6. Виберіть приклад плацентарних ссавців: 

а) Панда, вомбат, мавпа б) Коала, пантера, гепард 

в) Опосум, лев, тигр  г) Вовк, лисиця, песець 

7. Укажіть яйцекладних ссавців:      

а) коала, кенгуру;   б) качкодзьоб, єхидна;  

в) землерийка, їжак;  г) полівка, пацюк. 

8. Особливості будови зубної системи 

А) розвинені різці; 

Б) розвинені ікла; 

В) зуби слабко диференційовані. 

9. Укажіть види ссавців занесених до Червоної книги 

України: 

а) Ведмідь бурий;   б) Кріт європейський; 

в) Козуля європейська;  г) Афаліна чорноморська;  

д) Видра річкова; е) Свиня дика; є) Миша лісова. 

10. Довгі чутливі волоски, що виконують функцію органів 

дотику у ссавців, називаються 

а) вії б) вібриси   в) вуса  г) підшерстя 

11. Плацента це - 

а) тимчасовий орган, який забезпечує зв'язок між організмом 

матері та зародка  
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б) тимчасовий орган дихання зародка 

в) орган який розвивається у організмі малюка відразу після народження 

г) орган, який характерний для всіх ссавців 

12. Ссавці мають шийні хребці у кількості: 

а)6 б)7 в)12 г)2 

 

 

 

13. Зуби ссавців, що призначені для відкушування їжі 

називають  

а) глотковими б) різцями 

в) кутніми     г) іклами  

14. Кінцівки у ссавців: 

а) шестипалі, розташовані над тулубом 

б) передні та задні п'ятипалі, розташовані з боків тулуба  

в) передні та задні п'ятипалі, розташовані під тулуба  

г) передні п'типалі, задні чотирьохпалі, розтпшовані під тулубом 

15. Видільна система ссавців представлена:  

а) тазові нирки - сечоводи - клоака 

б) 2 тазові нирки - сечоводи - сечовий міхур - сечовивідний канал 

в) 2 тазові нирки - метанефридії - сечовий міхур – клоака 

г) 2 тазові нирки - сечоводи - клоака - сечовий міхур 
Відповіді:1-Б;2-Б;3-Б;4-А;5-Б;6-Г;7-Б;8-Б;9-А;В;Г;10-Б;11-А;12-Б;13-В;14-В;15-Б 

 

 

Савін Євген 

гурток «Юні екологи», 10 клас, Чернівецька СШ ОРТ 41 

 

1. Черепашки Каурі використовували у давнину в південних країнах: 

А) у якості їжі Б) як прикраси В) як валюта 

2. З якого дерева виготовляють сірники: 

А) берези  Б) осики В) вільхи 

3. Зозулі підкладають свої яйця в гнізда інших птахів тому, що: 

А) не хочуть піклуватися про потомство 
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Б) вони і їх пташенята живляться різним продуктами 

4. Який птах зовсім не має крил?  

А) ему Б) ківі  В) колібрі 

5. Яке дерево використовують для виготовлення лиж? 

А) березу Б) дуб  В) вишню 

6. В Англії ця квітка оспівана поетами в казках: вона служить 

колискою для маляток фей і ніжних ельфів. Її батьківщина – 

Персія, звідти вона перекочувала до Туреччини, а в XIX ст. в 

Європу. У Голландії існував культ цієї квітки. В Амстердамі за три 

цибулини були куплені два кам’яних будинки. 

А) тюльпан Б) гладіолус  В) нарцис 

7. Який птах іноді кричить як кішка? 

А) соловей  Б) іволга  В) сорока 

8. Де зберігає свої запаси води верблюд? 

А) у горбах Б) у крові  В) у шлунку 

9. Чим живляться самці комара? 

А) соком рослин Б) кров’ю  В) іншими самцями 

10. Яка тварина має найбільше зубів? 

А) акула  Б) слимак  В) риба 

11. Видозміною якого органу рослини є бульба картоплі? 

А) стебла  Б) корееня  В) листка 

12. Який орган нашого тіла О.С. Пушкін назвав «вірний наш 

брегет»? Нагадаємо, що брегет — кишеньковий годинник з боєм. 

А) серце  Б) шлунок  В) мозок 

13. 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) зуби  Б) вуха  В) пальці рук 

14. Його називають божою карою, ураганом смерті, назва цієї 

хвороби передається чотирма літерами англійського алфавіту — 

AIDS 

А) СНІД  Б) Рак   В) Чума 
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15.  У давнину їм приписували різні містичні властивості. 

Уважалося, що вони здатні жити самостійним життям і впливати на 

долі людей. Вони часто символізували суть і сенс життя, їх 

уважали амулетами й оберегами. Стародавні греки малювали їх на 

носі кораблів, а єгиптяни зображували їх на пірамідах. Назвіть їх.  

А) Очі   Б) Руки  В) Губи 

 

 

Савчук Софія Олександрівна 

9-а клас, Марганецька гуманітарна гімназія ім.Т.Шевченка 

 

I-рівень 

1.До моносахаридів належить 

А хітин Б рибоза В сахароза Г крохмаль 

2. Як називається РНК-фермент який каталізує хімічні реакції? 

А Рибосомні білки – Б Рибосоми –  В Рибозими 

3. Скільки стадій у процесі фотосинтезу 

А Світлова Б Світлова та нічна  В Нічна 

4. До функцій білка відноситься 

А каталітична  Б ферментативна - 

В будівельна  Г всі відповіді вірні 

5. До неорганічних складових клітини належить 

А вода Б іони металів В ферменти 

6. Найкоротший вид РНК серед інших 

A  рРНК Б   іРНК В  тРНК Г  мРНК 

7. На рисунку зображено молекулу 

А полінуклеотиду Б амінокислоти 

В нуклеотид  Г жиру 

 
8. Укажіть резервний полісахарид. який е складником клітин 

зображеного на рисунку організму. 

А хітин Б глікоген В крохмаль Г целюлоза 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 126 

 
9. Позначена на електронній мікрофотографії літерою Х 

органела міститься в найбільшій кількості  

А епітелії шкіри   Б еритроцитах   В міоцитах   Г остеоцитах 

ІІ рівень 

10. Продовжіть визначення 

1)Дифузія - це ...  2)Хемосинтз - це ... 

11. Установіть відповідність між етапами фотосинтезу 

1 Перший етап  2 Другий етап 

3 Третій етап  4 Четвертий етап 

а) реакція темнової фази 

б) транспорт синтезованих моносахаридів 

в) реакція світлової фази 

г) метафаза 

12. Установіть відповідність між терміном та його визначенням 

1 Геном 2 Фенотип 3 Генотип 4 Каріотип 

а) Сукупність усіх генів даного організму. 

б) Сукупність ознак організму, що утворились в ході взаємодії 

генотипу з середовищем. 

в) Сукупність генів гаплоїдного набору хромосом даного виду. 

г) Набір хромосом специфічний для кожного виду. 

13. Установіть відповідність між групою органічних сполук та 

речовиною яка належить до ціеї групи. 

1 білки 2 стероїди 3 моносахариди 4 полісахаридя 

а) сахароза  б) інсулін в) глікоген г) холестерол 

ІІІ рівень 

14. Підпишіть клітину прокаріота 

Напишіть відмінності клітин еукаріотів і прокаріотіа 

15. Порівняйте енергійний та пластичний обмін речовин 
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Саєнко Лілія Дмитрівна 

9 клас, Шандриголівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Лиманської міської ради Донецької області 

 

Творче домашнє завдання  

(тест з біології) 

1. Вчений-біолог проводив дослідження, які пов’язані із швидкістю 

здійснення рефлексів у людини. Він виявив, що якщо людина 

перебуватиме у холодній воді, то швидкість рефлексів 

зменшується. Швидкість якої складової колінного рефлексу зазнає 

найбільших змін? 

а) проведення імпульсу від рецепторів; 

б) передача імпульсу від сенсорного до рухового нейрона; 

в) проведення імпульсу до м’яза; 

г) проведення імпульсу від дендрита. 

2. Всі ми колись читали казку «Царівна-жаба». В цій казці принц 

повинен поцілувати жабу для того, щоб зняти з неї заклинання та 

перетворити її в прекрасну царівну. Але ж що насправді 

відбудеться з принцом, якщо він поцілує жабу, а саме велетенську 

ропуху агу? 

а) принц тимчасово втратить слух; 

б) принц не зможе рухатися; 

в) принц не зможе говорити;  

г) принц тимчасове осліпне. 

3. Вкажіть вид представника ряду Хижі, якщо про нього відомо 

наступне:  

- населяє луки та чагарникові площі центральної частини 

Латинської Америки; 

- диплоїдний набір хромосом – 38. 

а) Вовк гривастий (Chrysocyon brachyurus); 

б) Вухата лисиця (Otocyon megalotis); 

в) Пес кущовий (Speothos);  

г) Лисиця крабоїд (Cerdocyon thous). 
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4. Під час протеосомної деградації білків відбувається руйнування 

непотрібних чи дефектних білків. Що служить так званою «чорною 

міткою» для позначення білків, які потрібно зруйнувати? 

а) білок убіквітин;  б) карбоангідраза; 

в) білок трипсин;  г) АТФ. 

5. В двох пронумерованих посудинах міститься насіння редису. В 

посудині № 1 міститься не проросле насіння редису, а в посудині 

№ 2 – проросле насіння. Після додавання до обох посудин гідроген 

пероксиду було виявлено, що в одній з посудин спостерігалося 

активне піноутворення, а в іншій лише легке потріскування. 

Визначте в якій з посудин спостерігалося піноутворення. 

а) в посудині № 1; 

б) в посудині № 2; 

в) визначити неможливо. 

6. Коли виготовляють сир, а саме під час процесу його дозрівання, 

то сирні голівки час від часу перевертають, змінюють їх положення 

в просторі. Відомо, що це потрібно для проникнення кисню в сирну 

голівку, але ж навіщо там кисень? 

а) для того, щоб протеїни рівномірно розподілилися по всій 

голівці; 

б) для більш швидшого дозрівання сиру; 

в) для процесу дихання бактерій; 

г) для консервації сиру. 

7. Олександр вже давно займається спортом. Жим гантелі на біцепс 

він робить кожного дня. Яку фактичну максимальну масу може 

виконати біцепс під час жиму, щоб підняти гантель масою 15 кг? 

Відомо, що довжина плечової кістки - 40 см, ліктьової - 25 см, 

зап’ясткової - 5 см, відстань від верхньої голівки вигину біцепса до 

променевої кістки - 6 см. 

а) 75 кг; б) 60 кг; в) 15 кг; г) 76 кг. 

8.  Під час археологічних розкопок вчені виявили певну наукову 

інформацію, яка належить давнім цивілізаціям. Над перекладом 

тексту працювали найкращі перекладачі, їм вдалося відтворити 

майже весь текст, але біологічні терміни так і залишилися 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 129 

неперекладеними. Який переклад мають слова: Kopuba, Nepuba та 

Pofopo в наступному уривку із знайденого тексту: 

«Masnt містить генетичну інформацію і управляє життєдіяльністю 

Linvar. Але Masnt наявне лише в Kopuba. Nepuba Masnt не мають. 

Akri є внутрішнім середовищем Linvar. Каркас  Linvar, що 

знаходиться в Akri та складається з білків наявний і в Kopuba, і в 

Nepuba називається Pofopo. Також Kopuba і Nepuba мають Idena, 

які забезпечують синтез білків...» 

а) Рибосома, ДНК, мікротрубочки; 

б) Еукаріоти, прокаріоти, цитоскелет; 

в) Гіпофіз, епіфіз, нерви; 

г) Еукаріоти, прокаріоти, клітинна стінка. 

9. У пологовому будинку переплутали двох хлопчиків – Ігора і 

Сашка. Батьки одного з них мають I та II групу крові, батьки 

іншого – II та IV групу крові. У Ігоря – I група крові, у Сашка – II. 

Визначити, хто є батьками Ігора, а хто батьками Сашка. 

а) батьки Ігора – I та II група крові, батьки Сашка – ІІ та IV 

група крові; 

б) батьки Ігора – ІІ та IV група крові, батьки Сашка – I та II 

група крові; 

в) батьки Ігора – ІІ та IV група крові, батьки Сашка 

– I та IV група крові. 

10. Бджоли іноді хворіють. Розроблено ліки, що дозволяють їх 

вилікувати. Але існує проблема: як дати такі ліки бджолі? Цілому 

рою бджіл? 

а) впіймати бджолу та вколоти її; 

б) впіймати бджолу, розкрити ротик та налити туди ці ліки; 

в) додавати ліки в сироп при замішуванні плиток з пилку для підгодівлі; 

г) проводити зрошування бджіл під час їхнього вильоту з вулику. 

11. Гемоглобі́н (від грец. haima – кров і лат. globus – куля) – це 

складний залізовмісний білок еритроцитів тварин і людини. 

Відомо, що гемоглобін крові людини містить 0,34% заліза. Якою 

буде мінімальна молекулярна маса гемоглобіну крові людини? 

а) 32942 г/ моль;  б) 16471 г/ моль; 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 130 

в) 49413 г/ моль;  г) 65884  г/ моль . 

12. Індія – країна загадок, чарівності і краси, де безліч способів 

життя зливаються в один народ. У стародавній Індії застосовували 

«випробування рисом». На суді для розв’язання питання про те, 

винен чи не винен підсудний, пропонували з’їсти сухий рис. Якщо 

він його з’їсть, значить, не винен, а якщо не з’їсть – то винен. 

З якою метою так робили? 

а) для правдивості свідчень підсудний повинен бути ситим, тому 

його намагаються нагодувати; 

б) у винної людини від страху сохне в роті, слиновиділення 

припиняється, тому сухий рис з'їсти неможливо; 

в) підсудному буде соромно через вчинений проступок, і він не 

посміє з‘їсти рис; 

г) сухий рис застряє між зубами, тому і не проходить до 

подальших відділів системи травлення. 

13. Під дією низької температури в організмі підвищується 

активність механізмів терморегуляції. У жителів гірських районів 

довготривала адаптація до зміни температур виражається: 

а) в зниженні основного обміну, і підвищенні рівня тиреоїдних 

гормонів;  

б) в зниженні основного обміну, і зниженні рівня тиреоїдних 

гормонів; 

в) у підвищенні основного обміну, і підвищенні рівня тиреоїдних 

гормонів; 

г) у підвищенні основного обміну, і зниженні рівня тиреоїдних 

гормонів. 

14.  Представники американської  фірми «Coc-tel», що в перекладі 

означає «Півнячий хвіст» стверджують, що у цьому році очікується 

підвищений попит на капелюшки з довгим чорним пір‘ям. Фірма 

«Coc-tel» оголосила конкурс на заміщення вакантної посади 

генетика, який би допоміг розведенню півнів, що мають таке пір‘я. 

Довжина пір‘я визначається геном А (А? – довге пір‘я, аа – коротке 

пір‘я), колір – геном В (В? – чорне пір‘я, вв – червоне пір‘я). Які 

схрещування слід провести, щоб отримати в потомстві 
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максимальну кількість півнів з модним пір‘ям? Схрещувати пари  з 

абсолютно однаковими генотипами не варто через небезпеку 

інбридингу (зниження життєздатності). 

а) ААВВ х аавв;  б) АаВв х аавв; 

в) АаВв х АаВв;  г) АаВВ х ААВв. 

15.  З усього тваринного світу нашої планети «електричні» органи 

мають лише риби. Причому частіше – морські. Чому саме риби 

виробили здатність посилати електричні сигнали? 

а) тіло риб вкрито слизом, який допомагає рибі вільно рухатися 

та збирати енергію моря;  

б) риби мають еритроцити – це червоні кров’яні тільця, які 

містять гемоглобін і завдяки йому транспортують кисень з легень 

до тканин і виводять вуглекислий газ у зворотному напрямку; 

в) риби мають електроцити – це електричні органи, які 

називають живим генератором електроенергії; 

г) електричні сигнали – це «навігатор», який допомагає рибам 

орієнтуватися у товщі води. 

 

 

Самойленко Вікторія Андріївна 

гурток «Юні екологи», БТДЮ м.Мирноград, 11 клас, «НВК 

«Загальноосвітня школа I ступеня-гімназія» Мирноградської 

міської ради Донецької області» 

 

1. Найбільший коли-небудь спійманий молюск важив: 

а) 152 кг; б) 340 кг; в) 255 кг. 

2. Найстаріший спійманий людиною молюск мав вік: 

A) 405 р.; Б) 260 р.; В) 90 р. 

3. Основний вид їжі молюсків 

А) інші молюски; Б) планктон;  В) дрібні риби. 

4. Символ @ корейці називають 

А) Великий равлик; Б) Равлик; В) Веселий равлик. 

5. Устриці можуть 

А)змінювати стать; Б)змінювати колір; В)довго не їсти. 
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6. Восьминіг для того, що б сховатися від своїх ворогів, може 

 А) швидко плавати; 

 Б) прикидатися мертвим; 

 В) міняти колір своє шкіри. 

7. Комарів привертає запах людей, які 

 А) недавно їли банани; 

 Б) забруднилися; 

 В) недавно прокинулися. 

8.Бабка може розвивати швидкість: 

 А) 90 км/год; Б) 60 км/год;  В) 20 км/год. 

9.Хто із комах може повертати голову 

 А) метелик;  Б) богомол;  В) бабка. 

10. Павук Patu digua є 

 А) найкрасивішим павуком; 

 Б) найрідшим павуком; 

 В) найменшим павуком. 

11.Комах не має  

 А) в Антарктиді; Б) в пустелях; В) вони є скрізь. 

12. Бразильський мандрівний павук є 

 А) найбільшим павук; 

 Б) найбезпечніший павук; 

 В) найнебезпечніший павук. 

13. Яка тварина не має гена старіння 

 А) омари; Б) краби; В) раки. 

14.Найбільший краб в світі 

 А) Гігантський морський павук; 

 В) Камчатський краб; 

 Б) Тасманійський королевський краб. 

15.У кого із представників ракоподібних зуби знаходяться у 

шлунку 

 А) рак; 

 Б) краб; 

 В) лангустів. 
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Сапіга Наталія Сергіївна 

10 клас, Криворізька Тернівська гімназія 

 

І рівень 

1. Головною властивістю живих організмів є здатність до: 

а) життя  б) розмноження 

в) народження г) загибелі 

2. Процес з’єднання простих розрізнених частин у складне ціле: 

а) еволюція  б) цитологія 

в) синтез  г) фотосинтез 

3. До гідрофільних речовин належить: 

а) білки б) тальк в) сульфур г) моносахариди 

4. У цитоплазмі майже усіх еукаріотичних клітин наявні: 

а) хромосоми  б) еукаріоти 

в) мітохондрії г) пероксисоми 

5. Кількість кісток в організмі дорослої людини: 

а) 170  б) 193  в) 206  г) 200 

6. Крохмаль відносять до: 

а) моносахаридів б) полісахаридів 

в) дисахаридів г) ліпідів 

ІІ рівень 

1. Головні складні органічні речовини, що виробляє клітина: 

а) ДНК   б) лізосоми 

в) білки, жири, вуглеводи г) хромосоми 

2. Клітини еукаріотів здатні до: 

а) фагоцитозу   б) еволюції 

в) мутації   г) піноцитозу 

3. Функції печінки: 

а) знешкоджує ендогенні та екзогенні речовини 

б) метаболічна функція 

в) синтез та виділення шлункового соку в 12п кишку 

г) виведення води з організму 

4. До спорових рослин належать: 

а) хвойні рослини  б) квіткові рослини 
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в) папороть   г) лишайники 

5. Жири, що присутні в організмі людини: 

а) ліпіди б) бурий жир в) білий жир г) амінокислоти 

6. Прокаріоти поділяють на: 

а) археї б) анамнії в) еубактерії г) амніоти 

7. Термін «біологія» запропонували: 

а) К. Лінней   б) Г. Тревіранце 

в) Е. Геккель   г) Жан-Батіст Ламарк 

ІІІ рівень 

1. Вітамін В                   а) ретинол 

2. Вітамін А                   б) кальциферол 

3. Вітамін Е                   в) нафтохінон 

4. Вітамін Д                   г) токоферол 

                                        д) тіамін 

IV рівень 

Як можна покращити екологічний стан міста? 
Відповіді до тестів: 

І рівень: 1. б), 2. в), 3. б), 4. г), 5. в), 6. б); ІІ рівень: 1. а); в), 2. а); г), 3. а); б), 4. в); 

г), 5. б); в), 6. а); в), 7. б); г); ІІІ рівень: 1 - д), 2 - а), 3 - г), 4 - б) 
 

 

Свинцова Діана Віталіївна 

11А клас, загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 ім. Валерія 

Доценка Мирноградської міської ради Донецької області 

 

Тести з теми «Тканини» 

1. Яку функцію виконує епітеліальна тканина? 

А) скоротливу Б) опорну 

В) захисну  Г) регулює процес життєдіяльності. 

2. Яка тканина утворює скелет? 

А) м'язова  Б) епіталіальна 

В) пухка сполучна  Г) тверда сполучна. 

3. Основу скелетної мускулатури становлять: 

А) гладка м'язова тканина Б) поперечно-смугаста м'язова 

тканина В) серцева м'язова тканина     Г) епітеліальна тканина. 
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4. Основними ознаками епітеліальної тканини є: 

А) здатність скорочуватися, змінювати свою довжину, 

зменшуватися; 

Б) Клітини розташовуються тісними рядами в один або 

кілька шарів. Мають незначну кількість міжклітинної речовини, 

можуть слущиваться і замінюватися новими. 

В) клітини розташовані пухко, добре розвинене 

міжклітинний речовина; 

Г) складається з м'язових волокон. 

5. В яких клітинах більше мітохондрій? 

А) в клітинах шкірного епітелію 

Б) в кісткових клітинах 

В) в поперечно-смугастих м'язових волокнах 

Г) в клітинах жирової тканини 

6. Групи клітин і міжклітинний речовина, які мають подібну будову 

і походження і виконують загальні функції: 

А)органели Б)органи В)Тканини Г) системи органів. 

7. Сполучна тканина: 

А) утворена клітинами з довгими відростками 

Б)утворена щільно прилеглими один до одного клітинами 

В)має сильно розвинене міжклітинний речовина 

Г) складається з м'язових волокон. 

8. М'язова тканина: 

А)утворена клітинами з довгими відростками 

Б)утворена щільно прилеглими один до одного клітинами 

В) має сильно розвинене міжклітинний речовина 

Г)складається з м'язових волокон. 

9. Тканина, що складається з щільно прилеглих один до одного 

клітин: 

А)епітеліальна Б) сполучна В)м'язова Г) нервова. 

10. Тканина, утворена клітинами з довгими відростками: 

А)епітеліальна Б)сполучна В)м'язова Г)нервова. 

11. Клітини нервової тканини здатні до: 

А) збудження і скорочення 
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Б) порушення і проведення імпульсу 

В) згортання і скорочення 

Г) руху і виділенню. 

12. Збудливість і скорочення мають клітини тканини: 

А) епітеліальні Б)сполучні В) м'язові Г) нервові 

13. Скелетні м'язи утворені тканиною: 

А) епітеліальної Б) гладкою м'язової В)поперечно-

смугастої скелетної Г) поперечно-смугастої серцевої 

14. Клітини поперечно-смугастої м'язової тканини, на відміну від 

клітин гладкою м'язової тканини: 

А) мають скорочення  Б) є багатоядерними 

В) мають збудливістю Г) є одноядерними 

15. Клітка нервової тканини - це: 

А) нейрон Б)аксон В)нефрон Г)дендрит 

 

 

Свиридова Варвара Павлівна 

гурток «Загальна біологія», КЗ «Міський еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді Марганецької міської ради 

Дніпропетровської області», 10 клас, Навчально виховний комплекс 

«Ліцей – Середньо загально освітня школа І-ІІІ ступенів № 10»  

 

1. Позначте першу ланку трофічного ланцюга. 

А) коники; Б) рослини; В) гнилісні бактерії;   Г) орел. 

2. Укажіть стадію гаметогенезу, під час якої відбувається 

збільшення числа диплоїдних клітин шляхом мітозу. 

А) стадія дозрівання; Б) стадія розмноження; 

В) стадія формування;  Г) стадія росту. 

3. До якого таксону належать делесерія та порфіра. 

А) зелені водорості;  Б) червоні водорості; 

В) бурі водорості;  Г) синьо-зелені водорості. 

4. Яке з перетворень не є можливим 

А) хлоропласти в хромопласти; 

Б) лейкопласти в хлоропласти; 
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В) хлоропласти в пропластиди; 

Г) все зазначене. 

5. Зі зміною чого пов’язана модифікаційна мінливість. 

А) генофонду популяції;  Б) генотипу; 

В) каріотипу;    Г) фенотипу. 

6. Що таке кросинговер 

А) обмін відповідними ділянками між гомологічними 

хромосомами; 

Б) один із типів хромосомних мутацій; 

В) об’єднання гомологічних хромосом; 

Г) перебудова частин хромосом. 

7. Фасеткові очі характерні  

А) для білана капустяного;  Б) восьминога звичайного; 

В) п’явка несправжньої кінської; Г) павук птахоїд. 

8. Ознакою більшості хордових є наявність. 

А) хітинового покриву;  Б) осьового скелета; 

В) первинної порожнини тіла; Г) фасеткових очей. 

9. Яка з залоз внутрішньої секреції керує всіма гормональними 

процесами організму. 

А) щітоподібна;  Б) надниркові залози; 

В) гіпофіз;   Г) пара щитоподібні. 

10. Які формені елементи крові переважно виконують дихальну 

функцію? 

А) моноцити;   Б) еритроцити; 

В) тромбоцити;   Г) лімфоцити.  

11.  Який з перелічених вітамінів підвищує опірність організму до 

простудних захворювань? 

А) Д; Б) С; В) В; Г) А. 

12. Максимальну кількість енергії мають макро-енергетичні зв’язки 

сполук  

А) білків; Б) жирів; В) вуглеводів; Г) АТФ. 

13. Інтрони – це ділянки генів: 

А) які несуть спадкову інформацію; 
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Б) які не несуть спадкової інформації; 

В) відповідальні за певні ознаки в організації; 

Г) регуляторні, що забеспечують спрямованість біосинтезу 

сигнальних білків. 

14. Два брати мають першу та четверту групи крові. Їхні батьки 

мають групу крові 

А) четверту та першу;  Б) другу та третю; 

В) першу та першу;  Г) четверту та четверту. 

15. Для існування в біогеценозі консумента другого порядку масою 

20 кг необхідно рослинної продукції. 

А) 2000 кг; Б) 200 кг; В) 2 кг; Г) 20000 кг. 

 

 

Свистюла Максим Сергійович 

10 клас, Луцького НВК «Гімназія 14 імені Василя Сухомлинського» 

 

1. На світі є унікальна медуза, справжня загадка біології.  Зазвичай 

медузи розвиваються з поліпів, а в кінці свого життєвого терміну 

просто вмирають. Однак, медуза нутрікула після цього опускається 

на дно і знову перетворюється в поліп, запускаючи життєвий цикл 

заново. Якби нутрікулами не харчувалися численні риби, вони б 

давно заполонили світовий океан. 

На яке дно не опускається нутрікула? 

А. Світового океану  Б. Байкалу В. Дніпра 

Г. Маріанської впадини Д. Титаніка 

2. Найсильнішим м’язом в тілі людини є ... . 

А. Біцепс Б. Язик В. Прямий м’яз живота 

Г. Серцевий Д. Прямий м’яз стегна 

3. Деякі птахи сплять прямо під час польоту, наприклад, лелеки. 

На скільки часу вони засинають під час польоту? 

А. 10-15 хв Б. 5-10 хв В. 1-2 хв. Г. 30-60 сек. 

Д. Вони не засинають під час польоту 

4. Деякі види живих істот, зокрема, молюски, можуть змінювати 

стать за своїм бажанням. 
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Чи вірне це твердження? 

А. Так  Б. Ні  В. Науці не відомо 

5. Хребет у верблюдів абсолютно прямий, як, наприклад, у коней 

або корів, незважаючи на наявність горбів. 

Скільки горбів у дромедара? 

А. П'ять  Б. У нього немає горбів 

В. Більше 2-ох Г. Один 

6. Найцікавіший з точки зору біології спосіб полювання в ході 

еволюції розвинувся у морських зірок. Вони викидають свій 

шлунок назовні, прямо в свою здобич, і переварюють її. 

Скільки шлунків у морської зірки? 

А. Багато 

Б. Стільки ж, скільки у дромедара горбів. 

В. Стільки ж, скільки у бактеріана горбів. 

Г. Стільки ж, скільки шийних хребців у ссавців 

7. Хвоїнка ялинки живе на дереві 7-9 років, після чого падає, і на її 

місці виростає нова. 

Яке хвойне дерево на зиму скидає листя? 

А. Саговник Б. Омела В. Дуб Г. Модрина Д. Сосна 

8. Найотруйніша медуза у світі – морська оса. Після дотику до її 

щупальцям людина помирає через 1-3 хв., якщо не настигне 

медична допомога. 

Де вона живе? 

А. Біля берегів Австралії. Б. Біля берегів Африки. 

В. Біля берегів Америки. Г. Біля протоки Дарданелли. 

9. Страус – єдиний птах, що має сечовий міхур. 

Чи вірне це твердження? 

А. Так  Б. Ні 

10. В іспанському місті Більбао збирається чимало вболівальників 

на чемпіонат країни серед …, які змагаються у «швидкісному 

повзанні з ванта-жем». 

Серед кого? 

А. Равликів Б. Курок В. Коників Г. Зиій 
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11. Вчені виявили, що пацюки – єдині ссавці, які вміють сміятися 

від лоскоту так само, як і людина. При цьому сміються вони тільки 

в тому випадку, коли знаходяться в доброму гуморі. Якщо ж 

тварини пригнічені або налякані, реакція на лоскіт у них помітно 

слабша. 

Чи вірне це твердження? 

А. Так    Б. Ні 

12. Насправді хутро білого ведмедя не має пігментного 

забарвлення, воно напівпрозоре. А шкіра і зовсім чорна. Це 

допомагає тваринам зігріватися, оскільки чорний колір краще 

поглинає сонячне світло, а також допомагає хутру швидше сохнути 

після плавання. 

На кого полюють білі ведмеді? 

А. На морських котиків Б. Тюленів 

В. Морських слонів  Г. Морських лисиць 

13. Виявляється, деякі пернаті сприяють поширенню лісових 

пожеж. Так, в Австралії зоологи неодноразово спостерігали, як 

соколи і яструби в пазурах переносили з бурхливих пожеж тліючі 

палички і кидали їх на суху траву.  

Для чого вони це роблять? 

А. Щоб виманити гризунів  Б. Щоб знищити ліси 

В. Щоб запобігти повільному згоранню лісових насаджень. 

Г. Для того щоб подивитись на видовище 

14. Це лісова жаба з Аляски. З приходом морозів вона в прямому 

сенсі слова заморожується і перебуває у такому стані 6-7 місяців. Її 

тіло покривається льодом, легені та серце перестають працювати, а 

кров – циркулювати. Пережити таку заморозку їй допомагають 

речовини-кріопротектори, які знижують температуру замерзання 

крові та інших біологічних рідин. Але як тільки приходить весна, ці 

жаби знову «оживають» та далі радіють життю. 

Чи це єдиний вид, який має таке пристосування? 

А. Так   Б. Ні 
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15. Коли золоті рибки відчувають наближення морозів, їх організм 

насичується етиловим спиртом. Етанол виробляється за допомогою 

спеціальних білків, що переробляють молочну кислоту в алкоголь. 

Чому щоб запобігти розриву клітинних мембран рибки 

накопичують спирт? 

А. Під час алкогольного сп’яніння ніякі морози не страшні 

Б. Під час охолодження спирт не розширюється, як вода. 

В. Так вони зберігають тепло і не мерзнуть у льоді. 

Г. Науці не відомо 

 

 

Северин Вікторія Анатоліївна 

гурток «Юні біологи», 9-А клас Гадяцький обласний науковий ліцей-

інтернат, ІІ-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна Полтавської 

обласної ради 

 

1.  Де мешкає крилатка смугаста? 

      а) біле море      б) каспійське море      в) червоне море 

2. Де не мешкають акули? 

      а) середземне море      б) карибське море      в) чорне море 

3.  Який найсильніший м'яз в організмі людини? 

      а) спини      б) язика      в) кравецький 

4. Скільки лицьових м'язів допомагають нам посміхатися?  

      а) 43      б) 18      в) 17 

5. Частина тіла яка не має кровопостачання – це… 

      а) Рогівка      б) Нігті      в) Зуби 

6. Ряска - це... 

      а) евдикот      б) водорость      в) квітка 

7. Найбільший нічний метелик  

      а) Сатурнія Велика      б) Очняк волове око 

      в)  Підсрібник Ніобея 

8.  48 хромосом в організмі людини це... 

      а) Набір хромомосом здорової людини 

      б) Безпліддя у чоловіків 
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      в) Синдром Дауна 

9.  Який один з серотипів вірусу А спричинив спалах пандемії 

іспанського грипу 

      а) H1N1      б) H5N1      в) H7N7 

10. Скільки літрів слини виділяється у людини за добу? 

      а) 3 - 3.5л      б) 0.5 - 2л      в) 1 - 2.5л 

11. Світіння грибів є результатом... 

      а) Наявності фосфору       б) Радіації 

       в) Хімічних окислювальних реакцій 

12. Які морські молюски здатні утворювати перли? 

      а) З родини Птеріїдів      б) З родини Уніонідів 

      в) З родини Моноплакофорів 

13. Айлурофобія - це... 

      а) страх мікробів      б) страх кішок      в) страх захворіти 

14. Найнебезпечніший павук... 

      а) Квітковий павук      б) Птахоїд      в) Каракурт 

15.  Як називається порода собак у якої не рожевий язик? 

      а) Мопс      б) Чау-Чау      в) Лабрадор 

 

 

Семикрас Євгеній Володимирович 

9 клас, «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана 

Багряного з поглибленим вивченням української мови та 

літератури м. Києва» 

 

Т е с т и 

1. Найпоширеніші в клітинах сполуки ліпідної природи: 

a)  стероїди 

b)  воски 

c)  тригліцериди 

d)  фосфоліпіди 

2. Вкажіть, який набір хромосом будуть мати дочірні клітини після 

мітозу, якщо материнські клітини містили по 8 хромосом: 

a) 4 
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b) 8 

c) 16 

d) 32 

3. Спіральну форму у просторі утворює структура білка: 

a) Первинна 

b) Вторинна 

c) Третинна 

d) Четвертинна 

4. Вуглеводи про запас у клітинах тварин і грибів відкладаються у 

вигляді: 

a) Інсуліну 

b) Хітину 

c) Крохмалю 

d) Глікогену 

5. Клітинний цикл соматичних клітин не включає в себе  

a) Мейоз 

b) Мітоз 

c) Цитокінез 

d) Інтерфазу 

6. Транспортування речовин в клітину і з клітини забезпечують йони: 

a) Кальцію і магнію 

b) Калію і кальцію 

c) Натрію і кальцію 

d) Натрію і калію 

7. Зі спор вищих спорових рослин формується: 

a) Спорофіт 

b) Зигота 

c) Гаметофіт 

d) Зародок 

8. Макроелемент, який у живленні рослин займає третє місце після 

Нітрогену і Фосфору: 

a) Кальцій 

b) Магній 

c) Сульфур 
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d) Хлор 

9. Найдавнішими і найпримітивнішими вищими рослинами вважаться: 

a) Мохоподібні 

b) Риніофіти 

c) Плауноподібні 

d) Хвощеподібні 

10. Які види павукоподібних занесені до Червоної Книги України: 

a) Павук-хрестовик, павук-сріблянка 

b) Книжковий псевдоскорпіон 

c) Кліщ павутинний, скорпіон чорний 

d) Скорпіон кримський, сольпуга звичайна 

11. Каталітичну функцію білків забезпечуть: 

a) Гормони 

b) Вітаміни 

c) Алкалоїди 

d) Ферменти 

12. Яка особливість запліднення вищих рослин: 

a) Подвійне запліднення 

b) Внутрішнє запліднення 

c) Потрійне запліднення 

d) Зовнішнє запліднення 

13. Назвіть царства живих організмів: 

a) Водні, наземні, грунтові, повітряні 

b) Археї, хребетні, риби, ссавці, птахи, комахи 

c) Віруси, паразити, коменсали, симбіонти 

d) Бактерії, віруси, водорості, одноклітинні, рослини, тварини, гриби 

14. Гриби це: 

a) Симбіотичне утворення 

b) Безхлорофільні еукаріотичні гетеротрофні організми 

c) Організми, що складаються з ризоїдів і слані 

d) Організми, що мають мікоризу і плодове тіло з ніжкою  

15. Організми, які утворюють органічні речовини з неорганічних з 

використанням світла -  це: 

a) Фотоавтотрифи 
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b) Хемоавтотрофи 

c) Фотогетеротрофи 

d) хемогетеротрофи 

 

 

Сенів Марія-Аліна Олександрівна 

гурток «Юні екологи» Павлівського ліцею Ямницької сільської 

ради, 10 клас, Павлівський ліцей 
 

1) Які з органел еукаріотичної клітини беруть  участь у синтезі 

органічних сполук? 

2) Хто вивчав явище успадкування ознак, зчеплених зі статтю? 

3) Який об'єкт обрав генетик, для своїх дослідів зчепленого успадкування? 

4) Які мутації спричиняють поліплоїдію? 

5) Яким органам дає початок мезодерма? 

6) Які клітини утворюються із стовбурових клітин? 

7) Який хімічний елемент міститься у молекулі гемоглобіну? 

8) Що таке нейрон? 

9) Чим вкриті довгі відростки нейрона? 

10) Назвіть засновника вчення про вегетативну нервову систему? 

11) Що таке міксоцель? 

12) Чи є нога у річкової беззубки? 

13) Назвіть назву та групу водорості у якої є вітаміни групи В, 

вітамін С та вітамін К? 

14) Який тип галуження характерний клену?  

15) Що таке цитокініни? 

 

 

Сенів Олександр Ярославович 

9 Г клас, Ліцей № 10 Івано-Франківської міської ради 

 

1. Як називається ділянка гена, що несе інформацію про первинну 

систему білка?  

А) Інтрон                                   В) Сплайсинг 

Б) Екзон                                    Г) ДНК  
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2. З скількох хромосом складається нормальний каріотип людини?  

А) 53           В) 46           Б) 22              Г) 43  

3. Що є джерелом енергії, яка виділяється під час реакції окиснення 

в процесі дихання?  

А) Пентози     В) Тріози          Б) Гексози        Г) Тетрози  

4. Стовби мембранних мішечків – цистерн, які розподілені в 

цитоплазмі окремо або з’єднуються це?  

А) Вакуолі                                В) Лізосоми 

Б) Ендоплазматична сітка       Г) Апарат Ґольджі 

5. Утворення генетично ідентичних клітин шляхом копіювання 

хромосом це? 

А) Мейоз                                   В) Хромосоми 

Б) Мітоз                                     Г) Метаболізм 

6. Які гени містять інформацію про структуру молекул білків або 

РНК?  

А) Структурні                           В) Регуляторні 

Б) Еукаріотичні                        Г) Прокаріотичні  

7. Організми, що синтезують із неорганічних речовин всі необхідні 

для життя органічні речовини, використовуючи енергію 

фотосинтезу це?  

А) Гетеротрофи                               В) Автотрофи 

Б) Сапротрофи                                 Г) Продуценти 

8. Які організми для синтезу органічних сполук використовують 

енергію, яка вивільняється під час перетворень неорганічних 

сполук?  

А) Хемотрофи                                 В) Хромопласти 

Б) Хлорофіли                                  Г) Хлоропласти  

9. Перший рівень на якому виникає життя називається?  

А) Організмовий                             В) Молекулярний 

Б) Клітинний                                   Г) Екосистемний 

10. Сукупність ознак хромосомного набору характерна для кожного 

виду це?  

А) Мітохондрія                               В) Хромосоми 

Б) Рибосоми                                    Г) Каріотип 
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11. Який метод дозволяє проаналізувати фізіологічну зрілість і стан 

мозку, наявність осередкових уражень мозку?  

А) Електроенцефолографія          В)  Ехографія 

Б) Електрокардіограма                 Г) Доплерографія 

12. Запалення лобової пазухи це?  

А) Гайморіт                                    В) Риніт 

Б) Синусит                                      Г) Фронтит 

13. Наука про формування, збереження, зміцнення і відновлення 

здоров’я це?  

А) Валеологія                                 В) Соціологія  

Б) Анатомія                                    Г) Генетика 

14. З скількох хребців складається хребет людини? 

А) 42-43       В) 32-33         Б)  31-32          Г) 33-34 

15. Які два органи ростуть у людини все життя?  

А)  Вуха і ніс                                  В) Руки і ноги 

Б)  Нігті і волосся                          Г) Зуби і язик 

 

 

Сердюк Софія Аркадіївна 

11 клас, Марганецька гуманітарна гімназія ім. Т. Шевченка 

 

Творче завдання 

1.«Відьмині кільця» - це:  

а) захворювання рослин, які викликані паразитичним грибом; 

б) плодові тіла шапинкових грибів, які розташовані кільцями ; 

в) життєва форма лишайника; 

г) кільця на ніжках шапкових грибів. 

2. Які з названих плазунів не мають грудної клітки? 

а) крокодили; б) черепахи; в) змії; г) ящірки. 

3. У якій частині тіла павука розташоване серце? 

а)голова; б) головогруди; в) груди; г) черевце. 

4.Вкажіть правильну відповідь: 

1) Гриби від рослин відрізняються лише кольором та формою. 

2) Серед  грибів  є одноклітинні та багатоклітинні гриби. 
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3) Плодові тіла всіх грибів вживають в їжу. 

4) Грибниця гриба називається міцелій. 

5) Перший антибіотик виділили з гриба пеніцила. 

6) Їстівні гриби, що виросли на забрудненій території можуть 

бути отруйними. 

7) Отруйні гриби відрізняються від їстівних  за  запахом. 

8) Серед грибів є такі, що викликають хвороби  людини. 

9) Дріжджі - мікроскопічні гриби. 

10) Лишайники ростуть набагато повільніше ніж рослини. 

5. Розмістіть події в ході подвійного запліднення квіткових 

рослин у послідовності від останньої до першої: 

а) потрапляння пилкових зерен на приймочку маточки; 

б) проникнення сперміїв до зародкового мішка; 

в) злиття сперміїв з яйцеклітиною і центральною клітиною; 

г) утворення пилкової трубки. 

6. Вкажіть, що називається рефлекторною дугою: 

а) шлях, який проходить нервовий імпульс при здійсненні 

рефлексу; 

б) ділянка тіла, яка містить рецептори, що запускають лише певний 

вид рефлексів; 

в) група нейронів, що розміщується між вогнищами збудження, 

викли-каними індиферентним подразником та підкріпленням; 

г) ділянка кори, що володіє полегшеною збудливістю і провідністю. 

7. Зазначте, яка фаза серцевого циклу триває найдовше: 

а) систола шлуночків; в) діастола; б)систола передсердь; 

8. Оберіть тканину, з якої утворені клапани серця: 

а) сполучна; в) м'язова; б)епітеліальна; г) нервова. 

9. На які зовнішні подразники реагують одноклітинні? 

а) фізичні;  б) хімічні;  в) земне тяжіння. 

10. Назвіть водорість, яку донедавна вважали «їжею 

майбутнього» та «космічною водорістю» і планували 

використовувати на кос-мічних кораблях як їжу і джерело 

кисню для екіпажу: 

а) навікула; г) філофора; б)ламінарія; д) хлорела. в)улотрикс; 
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11.Установіть правильну послідовність процесів травлення: 

а) остаточне розщеплення органічних речовин; 

б) часткове розщеплення вуглеводів; 

в) початок розщеплення білків; 

г) всмоктування продуктів розщеплення; 

д) всмоктування води; е) формування калових мас; 

є) виведення неперетравлених залишків. 

12. Cкільки важить зіниця ока? 

13. Назвіть етапи клітинного циклу: 

14. Де розташовані гени, що визначають стать у більшості 

організмів? 

а) в молекулі  ДНК  б) в молекулі АТФ 

в) в аутосомах  г) в статевих хромосомах 

15. Чому квашені овочі нормалізують мікрофлору кишківника, 

згубно діють на шкідливі бактерії у травному каналі та 

зміцнюють імунітет?  

а) під час квашення утворюються антибіотики; 

б) у процесі бродіння утворюється корисна  молочна кислота; 

в) у розчині зберігається велика кількість АТФ; 

г) такий ефект забезпечує оцтова кислота; 

д) у процесі квашення утворюються етиловий спирт і вуглекислий газ. 

16. Назвіть захворювання нервової системи: 

а) Деменція б) Менінгіт в) Параліч г) Хвороба Паркінсона 

 

 

Серховець Меланія Віталіївна 

вихованка гуртка «Загальна біологія» комунального позашкільного 

навчального закладу «Володимирецький районний будинок школярів 

та юнацтва», 10 клас, Володимирецький районний колегіум 

 

1) Завдяки життєдіяльності живих організмів, на землі 

сформувалися родовища корисних копалин (марганець, сульфур, 

залізо), які організми забезпечують їх утворення?  

А) тварини; Б) прокаріоти; В) бактерії; Г) рослини. 
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2) На даний час в атмосфері постійно збільшується кількість 

вуглекислого газу, до якої проблеми це може призвести?  

А) зникнення деяких видів рослин; Б) танення льодовиків; 

В) зміна магнітного поля; 

Г) зменшенню інтенсивності фотосинтезу. 

3) Відомо, дерева нашого помірного поясу мають річні 

кільця, а дерева екваторіальних лісів не мають, від чого це 

залежить?  

А) зміни пір року;   Б) постійного тепла; 

В) нестачі поживних речовин; Г) великої к-сті світла. 

4) У австралійському солоному озері, що у Мельбурні, вода 

прийняла рожеве забарвлення, чому?  

А) життєдіяльність водорослів; Б) викид хімічних речовини; 

В) відбивання світла;  Г) загибель великої к-сті риби. 

5) У більшості дерев, які зростають у помірному поясі листя 

опадає восени, а у пустельних рослин-влітку, для чого це 

відбувається? 

А) щоб зменшити транспірацію; 

Б) щоб збільшити синтез глюкози; 

В) щоб зменшити інтенсивність фотосинтезу; 

Г) щоб зменшити інтенсивність дихання. 

6) Якщо водолаз буде швидко підніматися з великої 

глиниби, то він може загинути від кисонової хвороби, а кашалот 

має здатність швидко пірнати на глибину до 1 км (де тиск 100 

атмосфер) і так само швидко підніматися, завдяки чому він може це 

робити? 

А) організм кашалота переважно складається з жиру та інших 

речовин, які не стискаються тиском; 

Б) тому що,в нього великі легені; 

В) тому що,в нього дуже міцні мокриви тіла; 

Г) тому що,в нього кров не може насичуватись азотом. 

7) З сосни, берези, ялини виготовляють папір, а з чого 

виготовляють сірники?  

А) верба; Б) дуб;  В) тополя;  Г) осика. 
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8) У горбах верблюда знаходиться жир, для чого йому 

запаси жиру? 

А) щоб не гріло сонце;  Б) для легшого пересування; 

В) жир-це джерело метаболічної води; 

Г) щоб було, де сидіти людям. 

9) 46 хромосом містить нормальний людській 

каріотип,скільки хромосом містить людина з синдромом Дауна? 

А) 48;  Б) 44;  В) 47;  Г) 50. 

10) З якої причини 10% людей народжуються лівшами? 

А) надмірна дія гормонів під час вагітності; 

Б) шкідливі звички; В) генетично від батьків; Г) недоношені діти. 

11) Ми знаємо,що в продуктах рослинного походження не 

має всіх амінокислот, звідки ж тоді корови, які являються 

травоїдами, отримують усі амінокислоти, у тому числі і незамінні? 

А) їдять вибіркові рослини; 

Б) для комфортного проживання їм не потрібно багато поживних 

речовин; 

В) перетравлюють мікроорганізми, які живуть у них у рубці і сітці; 

Г) самі синтезують всі амінокислоти. 

12) Чому багрянки мають здатність існувати на великих 

глибинах? 

А) бо це властиве для них середовище існування; 

Б) завдяки фікобілінам; 

В) бо їм не потрібне світло для фотосинтезу; 

Г) для них не важливе співіснування з іншими рослинами. 

13) Ознаками якої хвороби є гострий біль у правому боці 

живота, нудота, втрата апетиту, слабкість, температура? 

А) діарея; Б) аппендицит; В) панкреатит; Г) печія. 

14) У 1887 році біохіміки Ненцький і Мархлевський 

показали, що основу хлорофілу складає порфінове кільце, якою 

властивістю воно наділяє речовину?  

А) не розчинність у воді;  Б) підвищену стабільність; 

В) леткість;    Г) стійкість до температур. 

15) Чому на колінах тяжко стояти, а на стопах ніг – ні? 
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А) тому що, на колінах гірше розвинуті м‘язи ніж на стопах; 

Б) тому що, на ступнях є жирові подушечки; 

В) тому що, на колінах більше нервових закінчень; 

Г) тому що, у колінах більше больових рецепторів, ніж в стопах ніг. 
1-в  2-б  3-а  4-а  5-а  6-а  7-г  8-в  9-в  10-в  11-в  12-б  13-б  14-б  15-б 

 

 

Сесь Карина Юріївна 

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. Біосфера охоплює: 

А) всю атмосферу ,всю гідросферу ,всю літосферу 

Б) нижні шари атмосфери ,всю гідросферу ,верхній шар літосфери 

В) всю атмосферу ,верхні шари гідросфери ,верхній шар літосфери  

Г) верхній шари атмосфери ,всю гідросферу, нижній шар літосфери 

2. Мономерами нуклеїнових кислот є: 

А) амінокислоти   Б) нуклеодити 

В) моносахариди  Г) жирні кислоти і гліцерин 

3. Типи розмноження архей: 

А) статеве Б) нестатеве В) статеве та нестатеве Г) брунькування 

4. Наука яка вивчає клітинний рівень організації життя називається: 

А) морфологія Б) цитологія В) гістологія Г) екологія 

5. Ділянки РНК що містяться інформацію про структуру білків: 

А) нітрониб Б) екзони В) триплети Г) кодони 

6. До прокаріотів належать: 

А) діамантові водорості  Б) бурі водорості  

В) червоні водорості  Г) синьо зелені водорості 

7. Двомірна таблиця, що використовується для передбачання 

результатів певного схрещування називається решуткою: 

А) Пеннета Б) Моргуна В) Алена Г) Менделя 

8. Як по - іншому можна назвати «метаболізм»: 

А) обмін речовин Б) дифузія  В) катаболізм 
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9. Де відбувається безкесневий етап енергетичного обміну 

речовин: 
А) в цитоплазмі Б) в мітохондріях 

В) в шлунково-кишковому тракті 

10. Рідка сполучна тканина ,яка складається з плазми і клітин-

формених елементів: 

А) кров Б) гемолімфа В) лімфа Г) плазма 

11. Ферменти це -  

А) біонеорганічні речовини Б) біоорганічні речовини 

В) продукти катаболізму  Г) небілкова речовина 

12. Одномембрана органела: 

А) лізосома Б) рибосома В) мітохондрях Г) плазтид 

13. Органела , яка бере участь у синтезі білка: 

А) вакуоля Б) клітинний центр  В) рибосома 

14. Який тип суцвіття в робінії білої: 

А) китиця Б) початок В) зонтик Г) кошик 

15. Качкодзьоб це: 

А) космополіт Б) ендемік Африки Г) ендемік Австралії 

 

 

Сидоренко Іван Олексійович 

гурток «Юні екологи», БТДЮ м. Мирноград, 10 клас, ЗОШ I-III 

ступенів № 1 Мирноградської міської ради Донецької області 

 

1) Яка тварина безсмертна? 

А медуза  Б равлик  В черепаха 

2) Яка наука вивчає природу? 

А біологія   Б трудове навчання В математика 

3)Який із розділів біології вивчає будову людського організму? 

А зоологія  Б ботаніка  В анатомія  

4) Об’єкти живої природи: 

А лід  Б бактерії  В планети 

5) Наука яка вивчає царство грибів: 

А ботаніка  Б мікологія  В зоологія 
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6) Правда, що у куриному яйці буває більше 2 жовтків? 

А правда  Б брехня 

7)Яка найсильніша мускула у людському організму? 

А рука Б нога  В язик 

8) Пінгвін – птах? 

А правда  Б брехня 

9) Які птахі сплять у час польоту? 

А лелека Б ворога В синиця 

10) У тілі дорослої людини довжина всіх нервів становить близько 

75 кілометрів? 

А правда  В брехня 

11) В одному грамі ДНК може зберігатися близько 700 терабайтів 

інформації? 

А правда   Б брехня 

12) Сумарна вага всіх бактерій в організмі середньостатистичної 

дорослої людини може досягати 1,5 кг? 

А правда  Б брехня 

13) У птахів вага їх оперення перевищує вагу скелета? 

А правда   Б брехня 

14) У якої тварини синя кров? 

А черепаха Б скорпіон В дикобрази 

15) У верблюдів рівний хребет 

А брехня  Б правда 
1) А, 2) А, 3) В, 4) Б, 5) А, 6) А, 7) В, 8) А, 9) А, 10) А, 11) А, 12) А, 13) А, 14) В, 15) Б. 

 

 

Сириця Анна Володимирівна 

гурток «Загальна біологія», Полтавський обласний еколого-

натуралістичний центр, 11 клас, КЗ «Полтавська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. № 19 Полтавської міськради Полтавської області» 

 

1 Рівень 
Оберіть одну правильну відповідь.  

1. Процес злиття ядер чоловічої та жіночої клітин називається... 

а) гаметогенез;  б) сингамія; 
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в) вагітність;   г) онтогенез; 

2.  Рецептори слуху розташовані... 

а) у величних кістках; б) у скроневих кістках; 

в) у тім&apos;яній кістці; г) у решітчастій кістці; 

3. Процес необоротніх змін у будові та життєдіяльності організмів 

називається... 

а) кооперація; б) еволюція; в) кладограма; 

4. Вуглеводи поділяються на: 

а) моносахариди, дисахариди, полісахариди; 

б) дисахариди, фосфоліпіди, стероли; 

в)  полісахариди, моносахариди, гліцероли;  

5. Більшу частину біомаси фітоценозу і його ярусів продукують 

домінанти: 

а) едифікатори;  б)субдомінанти;  

в) асектатори;  г) фітоценотипи;      

6. Рівень організації на якому перебувають: проліска сибірська, 

стінна золотянка,  хлорелла, евернія сливова, називається... 

а) організмовий;  б) екосистемний; 

в) популяційно-видовий; г) біосферний; 

7. Укажіть ознаку, що відрізняє вищі рослини від багатоклітинних 

водоростей: 

а) наявність пластид у клітині; 

б) наявність тканин і вегетативних органів; 

в) наявність ядра у клітині;  

г) живуть у повітряному середовищі; 

8. Назвіть метод біологічних дослісжень, що грунтується на 

спостереженні, які  широко застосовували вчені під час збирання 

фактичного матеріалу у природі. Це... 

а)моніторинг;   б) порівняльно-описовий; 

в) моделювання;  г) експериментальний; 

9. Укажіть особливості будови гіфа вищих грибів: 

а) у клітині відсутні компарменти;   

б) клітина розгалуджена; 

в) клітина має лінійну форму; г) клітина має септи; 
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2 Рівень 
Встановіть відповідність. 

10. Установіть відповідність між прізвищами видатних вченних 

біологів та напрямком їх наукових досліджень. 

Науковці: Напрямки  наукових досліджень: 

1. Мечніков І.І    

2. ВернадськийВ.І 

3. Холодний М.Г 

4. Фомін А.В    

5.БогомолецьА.А 

а) Академік НАН України, магістр ботаніки, завідувач 

кафедри фізіології та анатомії рослин,заслужений 

діячнауки УРСР, його іменем названий Інститут ботаніки 

НАН України. 

б) Лауреат Нобелівської премії в областіфізіології та 

медицини, російський та францусьий біолог. 

в) Вперше розробив ботанічне районування України і 

систематичне вивчення спорових рослин УРСР,його 

іменем названий Центральний ботанічний сад м.Києва. 

г) Український учений-правознавець,засновник учення про 

біосферу,мислитель,засновник і перший президентНАНУ. 

д) Праця цього чоловіка стосувалася питань 

ендокринології,порушення обміну речовин,імунітету й 

алергії,раку,патології кровообігу. 

е) Російський фізіолог  рослин і  мікробіолог.  Один із 

засновників вірусології.   

11. Встановити відповідність: 

Поняття: Визначення: 

1. Кладограма 

2. Ризарії 

3. Альвеолят 

4. Кооперація 

а) одноклітинні організми,які утворюють численні тоненькі 

псевдоподії. 

б) спосіб графічного відображення родинних зв;язків між 

окремими групами організмів. 

в) співіснування двох видів. 

г) об&apos;єднані в одну групу через альвеольвані покриви 

клітии. 

д) приклад взаємодії,за якої різні види використовують один 

і той самий ресурс. 

12. Розташуйте запропоновані організми по рівням ланцюга 

живлення у лучній  екосистемі. 

Організми: Рівень у ланцюгу живлення: 

1. Хом&apos;як,миша 

2. Сова,лисиця,буревітер 

а) продуцнети 

б) редуценти 
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Організми: Рівень у ланцюгу живлення: 

3. Злакові і бобові рослини 

4. Бактерії гниття,гриби 

в) консументи 1 порядку 

г) консументи 2 порядку 

13. Установіть відповідність між екологічними проблемами 

сучасності та їх причинами винекнення. 

Екологічні проблеми: Їх винекнення: 

1. Кислотні дощі 

2. Парниковий ефект 

3. Явище цвітіння води 

4. Явище смогу 

а) збільшення СО2 (вуглекислого газу, метан, 

оксиген азоту і сірки в атмосфері, в наслідок 

спалювання, газоподібних  викидів 

підприємств, транспорту і 

теплоелектростанціях). 

б) потрапляння оксигенів сірки і азоту в 

атмосферу у наслідок спалювання 

кам&apos;яного вугілля, торфу на 

теплоелектростанціях. 

в) потрапляння в водні екосистеми органічних 

речовин з стічними водами підпиємств 

харчової промисловості, з комунальними 

стоками, а також змиву з СГ полів органічних 

добрив. 

г) явище різкого підвищення концентрації 

шкідливих речовин у повітрі, часто виникає  у 

великих містах , при наявності вихлопних газів 

автомобілів, газоподібних викидів 

підприємств, пожеж у безвітряну погоду. 

3 Рівень 
З кожного питання тесту оберіть одну правильну відповідь. 

1. Визначте систематичне положення особливості будови і 

значення водорості зображеної на рисунку. 

Систематичне 

положення: 
Тип талому: Господарче значення: 

1) відділ бурі; 

2) відділ діатомові; 

3) відділ зелені; 

4) відділ червоні; 

1) дноклітинний; 

2)багатоклітинний, 

нитчастий; 

3)багатоклітинний, 

пластинчастий; 

4) колоніальний; 

1) багата на йод, фосфор, желізо, 

вирощують в Китаї і 

використовують у їжу як салат; 

2) має 50% білку, незамінні 

амінокислоти, майже всі вітаміни, 

штучно вирощується,як СГ 

культура, літала у космос; 
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3) живуть на льоду,на снігу, 

викликають їх «цвітіння»; 

4)міститьйод, фосфор, мідь, залізо, 

використовують у їжу, вирощують 

на морських плантаціях у Китаї та 

Японії, має лікарські властивості; 

15. Визначте систематичне положення особливості будови і 

значення вірусів. 
Систематичне 

положення: 

Особливості 

будови: 

Викликає хворобу: 

1) царство гриби; 

2) царство віруси; 

3) царство прокаіроти; 

4) царство тварини; 

1) має ядро; 

2) ядро відсутне; 

3) має нуклеоїд; 

4) має багто ядер; 

1) ангіну; 

2) запалення легенів; 

3) сказ; 

4) туберкульоз; 

Відповіді: 

1)б, 2)б, 3)б, 4)а, 5)г, 6)в, 7)б, 8)б, 9)г, 10) 1-б 2-г; 3-а; 4-в; 5-д, 11)1-б; 2-а; 3-г; 

4-д, 12)1-в; 2-г; 3-а; 4-б, 13)1-б; 2-а; 3-в; 4-г, 14)312, 15) 223. 

 

 

Ситайло Владислава Василівна 

Ємільчинське шкільне лісництво, 9 клас, КУ ЗЗСО «Ємільчинська 

гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

1) Яка тварина найбільша серед ссавців? 

а)  носоріг   б) миша полівка 

в) африканський страус г) синій кіт 

2) Що сильніше розвинено у хижих ссавців? 

а) кутні б) різці в) усі зуби г) ікла 

3) Яка тканина забезпечує ріст рослин? 

а) Твірна б) Провідна в) Основна г) Покривна 

4) Яку речовину накопичують рослини? 

а) Глікоген б) Крохмал в) Вакуоль г) Муреїн 

5) Коренеплоди утворює: 

а) морква б) петрушка в) терен 

6) Що таке цитоплазма? 

а) внутрішній вміст клітини 
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б) внутрішній вміст ядра 

в) органела 

7) Наука , яка вивчає водорості? 

а) Ботаніка б) Фізіологія в) Альгологія  г) Анатомія 

8) Яка кількість типів тканин формується у тварин? 

а) 4 б) 1 в) 14 г) 7 

9) У процесі фотосинтезу рослини поглинають: 

а) воду б) вуглекислий газ в) глюкозу г) кисень 

10) Скільки кінцівок має павук? 

А) 14  б) 8  в) 4  г) 2 

11) Що потрібно для росту рослин? 

а) поживні речовини, тепло, повітря, світло, вода 

б) вода, тепло, світло 

в) поживні речовини, повітря, вода 

12) Хто вжив вперше термін «біологія» 

а) Теодор Руз  б) Жан Батист Ламарк    в) Луї Пастер  

13) Скільки триває повний серцевий цикл? 

а) 7с. б) 0,4с. в) 0,8с. г) 0,7с. 

14) В яких органелах міститься хлорофіл? 

а) вакуолі   б) хлоропласти 

в) комплекс Гольджі  г) мітохондрії 

15) Генетичний код є: 

а) Індивідуальним  б) Регуляторним 

в) Комплементарним г) Триплетним 

 

Скрипников Семен Петрович 

Полтавський еколого-натуралістичний центр, 9 клас, КЗ «ПМБЛ 

№ 1 ім. І.П. Котляревського 

 
+ означає правильну відбповідь 

1)Де знаходиться ядро у одноклітинної  водорості: ацетабулярії: 

a) в шляпці  б) в стебельці в) в ризоїдах+  г) в склероціях  

2)ДНК -полімераза,яка здійснює реплікацію ДНК в мітохондріях 

а) γ-ДНК полімераза+      б) α-ДНК полімераза  

в) β-ДНК полімераза        г) ε-ДНК полімераза  
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3)Трофіку та захист  дозріваючих сперматозоїдів здійснюють: 

А) клітини Сертолі +  Б) клітини Лейдіга 

В) Примордіальні фолікули Г) Остеобласти 

4) Личинками  представників типу Echinodermata є: 

А) біпінарія+   Б) аделоскарій 

В) брахіолярія+  Г) Нектохета 

Д) Велігер   Е) Мюлерівська личинка 

Є) Наупліус   Г) Плутеус+ 

5) Транспортування води та поживних речовин у корені по 

симпласту відбувається за рахунок існування: 

А) епіблеми   Б) емергенців 

В) поясків Каспарі+  Г) ризоморфів 

6) Інгібітором елонгації трансляції  є: 

А) Стрептоміцин +  Б) Абсцизова кислота 

В) остаксантин   Г) тиреоглобулін 

7) Взаємозв’язок між об’ємом крові, що надходить в серце та 

ударним об’ємом серця описується:  

a) законом Лібіха  б) законом  Старлінга+ 

в) законом Вавилова  г) рівнянням Нернста 

8) Рецептор до глутамату у нервовій системі: 

А) AMPA рецептор + Б) β- адренорецептор 

В) D1 рецептор  Г) D2 рецептор 

9) Який тип плазмід відповідає за стійкість до антибіотиків у бактерій: 

А) R -плазміди+  Б) Col -плазміди 

В) P –плазміди  Г) F- плазміди 

10) Який циклін та яка циклін-залежна кіназа активують початок 

клітинного циклу: 

А )циклін B;кіназа 1     Б) циклін А ;кіназа 2 

В) циклінD;кіназа 4 та кіназа 6 +   Г) Циклін C ;кіназа 8 

11) Целюлоза присутня у клітинній стінці таких грибів: 

А) Ооміцетів+  Б) Хітридіоміцетів 

В) Зигоміцетів  Г) Дріжджів 

12) Нещодавно відкритий 5-й шар рогівки: 

А) боуменова мембрана Б) Десцементова мембрана 
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В) шар ендотелію  Г) Шар Дюа+ 

13) Залози Дюфура мають представники:  

А) ряду Лускокрилі   Б) Ряду  Тарганові   

В) Ряду Перетинчастокрилі+ Г) Ряду Прямокрилі 

14) Правильна послідовність переносників електронів в 

електронно-транспортному ланцюгу в мітохондріях: 

a) Над-Надф-Фад- кофермент Q-цитохром b-цитохром c – 

цитихромоксидаза  + 

б) Фад-Надф-Над-цитохром c-цитохром b -кофермент Q-

цитохромоксидаза 

в) цитохромоксидаза-цитохром c-цитохром b -Фад-Надф-

Над-кофермент Q 

г) Цитохром c-цитохромоксидаза-Цитохром b-Фад-

кофермент Q- Надф-Над 

15) Гальмівними нейронами  в спинному мозку є: 

А )олігодендроцити  Б) Клітини Реншоу + 

В) Клітини Пуркінє   Г) нейрони Коркоподібного ядра 

 

 

Сладкова Марія Миколаївна 

10 клас, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. Т. Г. Шевченка 

 

1. Під час новорічних свят, через велику кількість їжі, виникає ризик 

переїдання. А які ферменти відповідають за розщеплення їжі? 

А) пепсин і ліпаза  Б) пепсин і амілаза 

В) трипсин і амілаза  Г) ліпаза і трипсин 

2. Літо – пора з найбільшою кількістю сонячного світла. Задля 

гарного кольору шкіри , ми готові цілий день просидіти під сонцем. 

А який вітамін утворюєтся під дією сонця? 

А) вітамін кальциферол  Б) вітамін токоферол 

В) вітамін філохінон  Г) вітамін піродоксин  

3. Багато вітамінів ми отримуємо з їжею. А які вітаміни синтезує 

організм людини? 

А А Б D В E Г K 
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4. У Катерини слабкий зір. Що їй потрібно з'їсти з перелічених 

продуктів, щоб покращити його? 

А Морква і гарбуз  Б Гомбургер і кола 

В Випити яблучний сік  Г З'їсти кілограм вишень 

5. Діана мріє схуднути. Для цього їй потрібно підібрати особливе 

харчування. Які продукти не варто включати в меню Діани? 

А мінеральна вода і газовані напої з цукром. 

Б злаки і овочі 

Б фрукти й м'ясо птиці  

В молочні продукти й мюслі 

6. В наш час чиста вода стала рідкістю. Численні підприємства з 

кожним роком все більше забруднюють воду. Вкажіть джерела, де 

можна знайти чисту воду? 

А Вода з крана на кухні  Б вода з колонки 

В дистильована вода з магазину  Г сільський колодязь 

7. З браком колагену в організмі можливе... 

А погіршення зору   Б ламкість кісток 

В брак Кальцію в кістках  Г зниження імунітету 

8. встановіть відповідність між вітамінами і проблемами, які 

виникають з їх нестачею 

А вітамін А 1куряча сліпота 

Б вітамін К 2 крихкість кісток, рахіт 

В вітамін D 3 кровоточивість ясен і випадіння зубів і волосся 

Г вітамін С 4 кровотечі, нездатність крові звертатись 

9. Серед людей поширений стереотип про моряків, що не мають 

волосся  і зубів. З чим пов'язаний цей стереотип? 

А цинга - нестача вітаміну С 

Б генетичні захворювання моряків 

В нестача вітаміну К і Кальцію, що є причиною кровотеч і 

випадіння зубів 

Г мореплавці погано харчувались 

10. У 1729 році французький геофізик Жан Жак Дорту де Меран 

вивчав рух листків мімози. Він цікавився процесом , коли листя 

заверталися вночі, а вранці розкривались знову. Тоді вважалося ,що 
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процес «в'янення» залежить лише від сонця. Але Жан Жак Дорту 

довів протилежне. Він провів дослід, де помістив рослину в темну 

коробку на добу. Там листя розкривались зі сходом сонця і 

завертались з його заходом. Це відкриття стало революційним для 

світу науки. Що демонструє цей дослід? 

А кожен живий організм веде свій власний відлік часу, а не 

залежить від сонця. 

Б через брак кисню зовнішні процеси рослини порушилися 

В вчений забував поливати рослину і та поступово зів'яла. 

Г правильної відповіді немає 

11. З якою інформацією потрібно ознайомитися  перш ніж купувати 

продукти харчування  

А номер партії   Б виробник  

В номінальна маса   Г правильноі відповіді немає 

12. Які із зазначених ознак є проявом спадковості в людини?  

А наявність чотрьох кінцівок 

Б різний зріст у підлітків  

В колір волосся в людей  

Г карий колір очей 

13. Яка кількість хромосом в людини розумної?  

А 46 Б 45 В 95 Г36 

14. Виберіть місця перебування речовин в організмі  

А кератин  1 волосся 

Б дофамін.  2 мозок 

В міозин.  3 біцепс 

Г пепсин.  4 шлунок  

5 кишківник 

15. установіть логічні пари  

А нуклеїнові кислоти 1 ДНК  

Б ядро    2 клітина  

В амінокислоти  3 білки  

Г вуглеводи   4 карбон 

5 органели  
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Слєпцова Ельвіра Максимівна 

10 клас, Комунальна установа 

Миропільської селищної ради «Опорний 

навчальний заклад «Миропільська 

гімназія» 

 

Тест з біології 

1. До складу яких молекул входить Фосфор? 

А полісахаридів;  Б нуклеїнових кислот; 

В дисахаридів;  Г білків. 

2. Де утворюється АТФ у клітині? 

А ядерце;   Б комплекс Гольджі; 

В мітохондрії;  Г вакуолі.  

3. До якого царства належить  зображений організм? 

А Задньоджгутикові; Б Архепластиди; 

В САР;   Г Амебозої. 

4. Яка структура білка утворена послідовним, лінійним 

сполученням залишків амінокислот?  

А первинна;   Б третинна; 

В четвертинна;  Г вторинна.  

5. У якій залозі синтезується гормон тироксин? 

А епіфізі;   Б надниркових залозах; 

В щитоподібній;  Г підшлунковій. 

6. Яка з функцій належить клітинній мембрані?  

А синтез і накопичення білків; 

Б регуляція швидкості біохімічних процесів; 

В зв'язок з навколишнім середовищем; 

Г забезпечення клітини енергією. 

7. З чого складається оболонка простих вірусів? 

А оболонка відсутня; Б білків; 

В ліпідів;   Г вуглеводів. 

8. Група РНК- вмісних вірусів, які інфікують людину і 

хребетних тварин? 

А аденовіруси;  Б бактеріофаги; 
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В ретровіруси;  Г арбовіруси. 

9. Першим відкрив бактерії: 

А К. Функ;   Б А. Левенгук; 

В Р. Гук;   Г І. Мечников. 

10.  Яка кількість молекул АТФ утворюється при анаеробному 

окисненні? 

А 2; Б 4; В 32; Г 38. 

11.  Пептидний зв'язок характерний для... 

А білків;   Б жирів; 

В полісахаридів;  Г моносахаридів. 

12.  Яке із тверджень є правильним? 

А дивергенція - сходження ознак у організмів; 

Б конвергенція - розсходження ознак; 

В сучасні види є нащадками викопних форм; 

Г бродіння - процес синтезу органічних речовин з 

вуглекислого газу за рахунок енергії окиснення амоніаку. 

13.  Урацил – це 

А гормон;   Б кислота; 

В азотиста основа;  Г полісахарид. 

14.  У ядерці формуються  

А білки;  Б частинки рибосом; 

В АТФ;  Г хромосоми. 

15.  Здійснюють кисневий етап енергетичного обміну... 

А лізосоми   Б рибосоми 

В мітохондрії   Г хлоропласти  
Правильні відповіді: 1.Б 2.В 3.А 4.А 5.В 6.В 7.Б 8.В 9.Б 10.А 11. А 12.В 13.В 14.Б 

15.В 

Використані ресурси: 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0

%D0%BE%D0%BD    

2.  https://www.adm-pl.gov.ua/news/virus-koksaki-vse-shcho-potribno-znati 

3. https://aif.ru/dontknows/file/chem_proslavilsya_gollandskiy_biolog_a

ntoni_van_levenguk  

 

 

https://www.adm-pl.gov.ua/news/virus-koksaki-vse-shcho-potribno-znati
https://aif.ru/dontknows/file/chem_proslavilsya_gollandskiy_biolog_antoni_van_levenguk
https://aif.ru/dontknows/file/chem_proslavilsya_gollandskiy_biolog_antoni_van_levenguk
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Смовж Софія Миколаївна 

гурток «Експериментальна біологія» Київського палацу дітей та 

юнацтва, 10 клас, Києво-Печерський ліцей № 171 «Лідер» 

 

Тест з біології 

1. Який найшвидший спосіб отримати інформацію щодо функції 

або біохімічної активності білка, закодованого невідомим геном?  

А. Порівняти послідовність гена з усіма іншими генними 

послідовностями, щоб побачити, чи схожа вона на інші відомі гени.  

Б. Експресувати, потім очистити білок, кодований геном, та 

вивчати його безпосередні функції in vitro.  

В. Експресувати ген у клітинах кишкової палички та 

визначити, чи синтезує E.coli закодований ним білок.  

Г. Визначити, як мутації впливають на функціонування 

білку(ферменту) в передбачуваному біосинтетичному шляху.  

2. Відомо, що більшість ракових клітин виробляють енергію 

переважно за допомогою дуже активного гліколізу з подальшим 

утворенням молочної кислоти( ефект Варбурга). Якби ви 

розробляли ліки від раку – інгібітори гліколізу, який фермент (або 

ферменти) з наведених нижче міг би бути таргетним? 

A. Cукциніл-CoA-синтетаза Б. Піруватдегідрогеназний комплекс  

В. Піруваткіназа  Г. АТФ-синтаза  Д. Аконітаза  

3. Вкажіть правильні твердження щодо анаєробного клітинного 

дихання та ферментації?  

А. Для анаєробного дихання не потрібен кисень, на відміну 

від ферментації.  

Б. Ферментацію як спосіб отримання енергії клітиною 

використовують лише бактерії.  

В. Під час процесу ферментації НЕ відбувається регенерація 

НАД+, на відміну від анаєробного дихання.  

Г. Різниця аєробного та анаєробного клітинного дихання 

полягає тільки в тому, що при анаєробному диханні кінцевий 

електронний акцептор в процесі окисного фосфорилювання 

відмінний від Оксигену.  
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Д. Під час анаєробного дихання відбувається утворення 

лактату, етанолу, CO2 як побічних продуктів реакцій.  

Е. Процес ферментації забезпечує синтез АТФ лише за 

рахунок субстратного фосфорилювання.  

4. Які з цих тверджень є правдивими?  

1) Під час синтезу білка термодинаміка сполучення 

нуклеотидів між тРНК та мРНК встановлює верхню межу 

точності, з якою синтезуються молекули білка.  

2) Неоднозначні пари нуклеотидів (англ. wobble base pairs) 

формуються між третьою позицією в кодоні та першою позицією 

в антикодоні.  

А. Лише перше   Б. Лише друге  

В. І перше, і друге   Г. Жодне з наведених вище  

5. Рецептор CD4+ на мембрані T-хелперів «допомагає» вірусу 

імунодефіциту людини (ВІЛ) проникнути всередину цих клітин, що 

в подальшому призводить до розвитку синдрому набутого 

імунодефіциту людини (СНІД). Однак, незважаючи на багаторазове 

ураження ВІЛ, у невеликої кількості людей СНІД не розвивається, 

що свідчить про відсутність ВІЛ-інфікованих клітин. На вашу 

думку, з чим пов'язана така особливість?  

А. У невеликої групи людей немає рецепторів CD4+ на 

мембрані T-хелперів. 

Б. У деяких людей немає імунних клітин - T-хелперів в 

організмі. Замість них їх функції виконують CD8+ Т-кілери.  

В. У резистентної групи людей відбулася мутація в гені, 

який кодує спеціальний корецептор CD4+ рецепторів,що в 

результаті призводить до відсутності корецептора на мембрані T-

клітин. Це в свою чергу унеможливлює проникнення ВІЛу 

всередину імунних клітин.  

Г. Така особливість (описана в умові завдання) пояснюється 

помилкою вчених під час проведення дослідження.  

6. Який показник/процес регулюється за допомогою позитивного 

зворотного зв'язку?  

А. Температура тіла людини  Б. Еритропоез  
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В. Рівень цукру в крові  Г. Зсідання крові   Д. Фотосинтез  

7. Діарея – один з видів розладу кишківника, при якому 

порушується процес реабсорбції і, як наслідок, знижується 

концентрація життєвоважливих мінеральних речовин в клітинах 

кишечника. Чому під час діареї лікарі  

рекомендують пити розчин з високими концентраціями NaCl та 

глюкози? 

А. Глюкоза має приємний солодкий смак і є корисною для 

роботи кишківника. 

Б. Це пов'язано з особливостями реабсорбції йонів Натрію в 

кишечнику, зокрема з наявністю симпортера Na+/глюкози на 

мембранах клітин кишечника. 

В. NaCl в поєднанні з глюкозою допомагає боротися зі 

збудниками діареї, зокрема інгібує поширення 

бактеріальної/вірусної інфекції в організмі.  

Г. Це міф, і насправді такий спосіб лікування діареї не є 

ефективним.  

8. M-X рецептори можуть вибірково збуджуватися мускарином 

(отрутою з мухомора) і настільки ж селективно блокуватися 

алкалоїдом атропіном. Вони отримали назву мускариночутливих 

рецепторів. В інших органах рецептори постсинаптичної мембрани 

вибірково збуджуються малими дозами алкалоїду тютюну - 

нікотину і блокуються його великими дозами. Відповідно 

рецептори у цих синапсах мають назву нікотиночутливих 

рецепторів.  

M-X та H-X рецептори відносять до групи:  

А.Адренергічних рецепторів  Б.Альфа-рецепторів  

В.Бета-рецепторів   Г. Холінергічних рецепторів  

9. Епістаз – тип взаємодії неалельних генів, при якому один ген 

здатен пригнічувати дію іншого. Які види епістазу взагалі існують?  

А. Домінантний   Б. Рецесивний   В.Подвійний домінантний  

Г. Подвійний рецесивний    Д. Комплементарний  

10. До чого призводить підвищення температури навколишнього 

середовища,і як наслідок, закриття продихів у рослин з C3-типом 
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фотосинтезу? 

А. Фотодихання  

Б. Підвищення ефективності фотосинтезу  

В. Збільшення рівня внутрішньоклітинного CO2  

Г. Зниження ефективності світлової фази фотосинтезу  

11. Які з наведених класів сполук є вторинними метаболітами 

рослин? 

А. Алкани  Б. Ізопреноїди  В. Феноли  

Г. Нітрогеновмісні сполуки  

12. Антарктичні риби уникають замерзання в своєму постійно 

крижаному середовищі за допомогою білка-антифризу, який 

циркулює в їх крові. Ця еволюційна адаптація дозволила рибам 

зайняти панівну нішу в замерзлому Південному океані. Кажуть, що 

всі білки функціонують за рахунок зв'язування з іншими 

молекулами. Як ви думаєте, з яким лігандом зв'язуються 

антифризні білки?  

А. Ліпопротеїни високої щільності   Б. Лід  

В. Білки, які беруть участь в процесі гліколізу  

Г. Білки-антифризи функціонують за відсутності будь-яких 

молекулярних взаємодій 

13. Лімітуючий фактор - це такий екочинник:  

А. Максимальна зміна якого викликає мінімальну зміну 

функції відгуку системи  

Б. Максимальна зміна якого викликає максимальну зміну 

функції відгуку системи  

В. Мінімальна зміна якого викликає максимальну зміну 

функції відгуку системи  

Г. Мінімальна зміна якого викликає мінімальну зміну 

функції відгуку системи  

14. Симбіотичні джгутикові, що виробляють фермент целюлазу, 

мешкають у кишечнику:  

А. Медоносної бджоли   Б. Тарганів  

В. Термітів;   Г. Попелиць   Д. Ґедзів.  

15. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР або PCR) — 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 170 

експериментальний метод молекулярної біології, спосіб значного 

збільшення малих концентрацій бажаних фрагментів ДНК в 

біологічному матеріалі (пробі). Тести полімеразної ланцюгової 

реакції наразі вважаються найефективнішим методом виявлення 

коронавірусної інфекції.  

Розташуйте етапи полімеразної ланцюгової реакції від 

початкового до фінального.  

1. Відпал  2. Денатурація  3. Елонгація  

А. 1-2-3  Б. 3-2-1  В.2-1-3  Г. 3-1-2 

 

 

Собко Ксенія Миколаївна 

9 клас, Одеський ліцей № 63 

 

1. Вкажіть основні розділи ботаніки: 

а. фізіологія, морфологія, лімнологія; 

б. анатомія, органічна хімія, 

палеоботаніка; 

в. екологія, географія, скотоводство; 

г. морфологія, географія, палеоботаніка. 

2. Який розділ вивчає взаємовідносини та взаємозалежність рослин 

і оточуючої середи? 

а. Геоботаніка;       в. географія; 

б. екологія;             г. палеоботаніка. 

3. Який з поданих грибів є грибом-паразитом дерев? 

а. рожковидна глива;  б. підберезник; 

в. піптопорус дубовий;  г. гриб-трутовік. 

4. Який термін відповідає опису: «розповсюдження плодів, насіння 

і спор рослин повітряними течіями»? 

а. анемохорія;.          в. акваторія;  

б. гідрохорія;.            г. зоохорія. 

5. Захисний безумовний рефлекс людини і вищих 

тварин, шо забеспечує видалення з верхніх дихальних 

шляхів пилу, слизу та ін. дратівних агентів, шляхом форсованого 
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видиху, переважно через носоглотку, після глибокого видиху 

називається… 

а. кашель;.                 в. чхання; 

б. позіхання;.             г. гикавка; 

6. Яка хромосомна помилка виникає при синдромі Патау? 

а. трисомія-18; б. лишня полова X-хромосома; 

в. додаткова полова X-хромосома (одна чи декілька) у 

мужському каріотипі; г. трисомія-13; 

7. Непрямий поділ еукаріотичних клітин, у результаті яркого з 

однієї дипооїдної материнської клітини утворюються дві 

генетично-ідентичні дочірнні називається… 

а. мітоз;.                      в. інтерфаза; 

б. Мейоз;.                     г. апоптоз. 

8. Середня маса одного нуклеотида: 

а. 400 у.о.;.                  в. 345 у.о.; 

б. 245 у.о.;.                  г. 200 у.о; 

9. У яких з перелічених продуктів міститься велика кількість 

вуглеводів? 

а. м'ясо, риба, бобові; 

б. рис, хліб, макароны; 

в. шоколад, фастфуд; 

г. овочі, фрукты. 

10. Мономер вуглеводів: 

а. моносахарид;.              в. нуклеотиди; 

б. амінокислоти;.              г. жирні кислот + гліцерин. 

11. Встановіть послідовність в утворенні сечі: 

А - всмоктування в кров первинної сечі 

(реабсорбція); 

Б - утворення вторинної (кінцевої) сечі; 

В - фільтрайція; 

Г - Вторинна сечя виводиться назовні по сечівнику; 

Ґ - Вторинна сечя по сечовникам стікає до сечового міхура; 

Д - Вторинна сечя поступає з канальців у ниркову лоханку; 
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12. Назвіть органи, позначені цифрами на малюнку, відповідною 

назвою під буквою. 

а. матка і яєчники;  б. підшлункова залоза; 

в. щитоыидна залоза; г. печінка; 

ґ. трахея;   д. пряма кишка.  

13. Встановіть відповідність між полімерами та їх 

мономерами: 

1 Білки 2 Ліпіди 

3 Вуглеводи 4 Нуклеїнові кислот  

--------------------------------------- 

а. Жирні кислот+ гліцерин; 

б. Моносахариди; 

в. Нуклеотиди; 

г. Амінокислоти. 

14. Речовини, які нерозчинні у воді - це… 

а. Гідрофільні;.                      в. гідрологи; 

б. гідрофобні;.                       г. всі речовини розчинні.  

15. Шо не є функцією води: 

а. створення пружності клітин; 

б. універсальний розчинник; 

в. регуляторна функція; 

г. захист організму від коливань температури.  

 

 

Сокерчак Станіслав Станіславівна 

10 клас, НВК «Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. – ЗДО» 

 

1. Неклітинною формою життя є: 

А) бактерії; Б) віруси; В) бурі водорості; Г) птахи. 

2. Неклітинною формою життя є: 

А) евглена;   Б) вольвокс; 

В) збудник холери;  Г) збудник СНІДу. 

3. Клітини прокаріотів, які мають форму коми: 

А) коки; Б) спірили; В) вібріони; Г) бацили. 
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4. Оболонка простих вірусів складається: 

А) з білків;   Б) з вуглеводів; 

В) з ліпідів;   Г) з нуклеїнових кислот. 

5. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 

А) Специфічні білкові молекули, патологічна конформація 

яких викликає захворювання; 

Б) наука, яка вивчає гриби; 

В) наука, яка вивчає бактерії; 

Г) Неклітинні форми життя, які містять лиш один тип 

нуклеїнової кислоти; 

Д) Наука, яка вивчає віруси 

1. Віруси 

2. Пріони 

3. Мікологія 

4. Вірусологія 

6. Віруси містять: 

А) тльки РНК;  Б) тільки ДНК; 

В) ДНК або РНК;  Г) тільки білки. 

7. У віріонах вірусів немає: 

А) рецепторів;  Б) оболонки; 

В) рибосом;   Г) нуклеїнової кислоти. 

8. Установіть відповідність між термінами й визначеннями. 

1. Антибіотики 

2. Капсид 

3. Інтерферон 

4. Колонія 

А) Білкова оболонка вірусу; 

Б) Форма співіснування організмів одного виду, яка 

утворюється внаслідок нестатевого розмноження; 

В) Організми, у клітинах яких немає ядра; 

Г) Хімічні речовини, які виділяють бактерії та гриби для 

пригнічення інших мікроорганізмів; 

Д) Білок, який запобігає потраплянню вірусів у клітини 

організму 
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9. З допомогою бактерій виробляють: 

А) цеглу; Б) хліб; В) бетон;    Г) квашену капусту. 

10. Симбіотичні бактерії кишечнику людини виробляють вітамін: 

А) D;  Б) B₁ ₂ ; В) B₆ ; Г) B₂ . 

11. Геном у бактерій представлений: 

А) молекулою РНК; Б) молекулою ДНК; 

В) хромосомою;  Г) ядром. 

12. Бактерії можуть бути 

А) одноклітинними; Б) багатоклітинними; 

В) колоніальними;  Г) не клітинними. 

13. Клітинна стінка бактерій містить 

А) білки; Б) жири; В) фосфоліпіди; Г) муреїн. 

14. Укажіть, яка з названих бактерій є гетеротрофом: 

А) Ціанобактерія;  Б) Зелена бактерія; 

В) Сіркобактерія;  Г) Кишкова паличка. 

15. Укажіть, яка із згаданих бактерій є фототрофним організмом: 

А) Ціанобактерія;  Б) Нітрифікуюча бактерія; 

В) Залізобактерія;  Г) Кишкова паличка. 

 

 

Солодуха Вікторія Олександрівна 

9 а клас, ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 8 м Ковеля 

 

Тест 

1) До парних органів належать: 

А) легені; Б) печінка; В) тонкий кишечник;     Г) серце. 

2) До прокаріотів належать: 

А) тваринні клітини; Б) рослинні клітини; 

В) бактерії;   Г) клітини грибів. 

3) Цитоплазма – це 

А) основна за об'ємом частина клітини, її внутрішній вміст; 

Б) клітинна органела, знайдена у більшості клітин еукаріотів 

і містить ядерні гени, які складають більшу частину 

генетичного матеріалу; 
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В) основні органели рослин та водоростей. 

4) Включення – це 

А) органела, що містить гідролітичні ферменти і виконує 

функцію внутрішньоклітинного розщеплення макромолекул; 

Б) органела, наявна у більшості клітин еукаріот, іноді 

називають «клітинними електростанціями»; 

В) непостійні утвори у цитоплазмі, представлені у вигляді 

гранул, крапельок чи кристаликів, які служать для 

забезпечення життєдіяльності клітини, або з'являються в 

результаті її функціонування. 

5) Овогенез – це 

А)процес утворення й дозрівання чоловічих гамет; 

Б) процес утворення й дозрівання жіночих гамет; 

В)процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин. 

6) Хромопласти – це 

А) пластиди, що містять в собі хлорофіл; 

Б) пластиди, що надають рослинній клітині червоне, жовте, 

коричневе забарвлення; 

В) пластиди, що запасають в собі поживні речовини; 

Г) органела в якій зберігається ДНК. 

7) Дихальні шляхи НЕ бувають 

А) верхніми;  Б) середніми;  В) нижніми. 

8) Першим клітину побачив 

А) Роберт Гук; Б) Луї Пастер; 

В) Томас Гекслі; Г) Сергій Виноградський. 

9) Оберіть сполуки, що утворюють клітинні мембрани 

А) білки, нуклеїнові кислоти; 

Б) ліпіди, білки, вуглеводи; 

В) білки, фосфоліпіди; 

Г) фосфоліпіди, вуглеводи. 

10) Апарат Гольджі виконує функцію 

А) транспортна, метаболічна, захисна, опорна; 

Б) внутрішнього травлення; В) синтезу білків; 

Г) накопичення та секреція речовин, утворення лізосом. 
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11) Мітохондрії виконують функцію 

А) клітинне дихання, синтез АТФ, окиснення органічних сполук; 

Б) участь у поділі клітин, організація цитоскелета; 

В) синтезу білків; 

Г) накопичення та секреція речовин, утворення лізосом. 

12) Гідрофільні сполуки – це 

А) полярні речовини, які добре розчиняються у воді; 

Б) неполярні речовини, які не розчинюються у воді; 

В) неполярні речовини, які добре розчиняються у воді; 

Г) полярні речовини, які не розчинюються у воді. 

13) Що НЕ є біологічною роллю(функцією) вуглеводів? 

А) Енергетична функція; Б) Резервна функція; 

В) Енергоємна функція; Г) Захисна функція. 

14) Що НЕ є біологічною роллю(функцією) ліпідів? 

А) сигнальна;    Б) травна;   В) резервна; Г) запаслива. 

15) Вторинна структура організації білків має форму 

А) ланцюга; Б) спіралі; В) глобули; Г) мультимеру. 

 

 

Соломатін Кіріл 

10 клас, НВО «Олександрійська гімназія ім Т.Г.Шевченка ЗНЗ І-ІІ 

ст. – школа мистецтв» 

 

І рівень 

1. Ентомола блакитна, відноситься до царства: 

А) Грибів       Б) Рослин         В) Тварин 

2. Антоцерос Гладкий, відноситься до царства: 

А) Тварини     Б) Гриби           В) Рослини 

3. Бодяга Ставкова, відноситься до царства: 

А) Рослини      Б) Тварини       В) Гриби 

4. Вставте пропущене слово: Еукаріоти-Домен одноклітинних, 

колоніальних і багатоклітинних організмів, що характеризується ... 

ядра та мембранних органел 

А) Наявністю     Б) Відсутністю        В) Свій варіант  
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5. Вставте пропущене слово 

Археї-... одноклітинні мікроорганізми з біохімічними 

особливостями, що відрізняють їх від бактерій та еукаріотів 

А) Еукаріотичні    Б) Прокаріотичні     В) Свій варіант  

ІІ рівень 

6. На малюнку еритроцит позначений літерою    

 
6. На молюнку позначений вірус: 

 
А) Герпесу     Б) Корона вірус    В) Грипу       Г) СНІДу   

7. На малюнку зображений: 

 
А) Макс Рубнер  Б) Грегор Й. Мендель  В) Вільям Бетсон  

8. На малюнку зображена 

 
А) Бронхи    Б) Гортань    В) Трахея     Г) Ротова порожнина 

9. На малюнку зображено 

 
А) Ротова порожнина    Б) Пряма кишка 

В) Товста кишка             Г) Стравоход 

10. На малюнку зображена 

 
А) РНК      Б) ДНК       В) Молекула білка 

Г) Х-хромосома       Д) Y-хромосома  
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III рівень 

11. Встановіть відповідність між органами дихальної системи та їх 

позначеннями на рисунку  

 
А) Гортань                                                 1. 

Б) Трахея                                                    2. 

В) Бронхи                                                   3. 

Г) Легені                                                     4. 

Д) Альвеоли                                               5. 

                                                                    6. 

12. Встановіть відповідність між органами квітки з двойною 

оцвітиною та їх позначенням на рисунку 

 
А) Маточка                                1. 

Б) Тичинка                                 2. 

В) Квітконіжка                          3. 

Г) Квітколоже                            4. 

Д) Віночок з пелюсток             

13. Встановіть відповідність між частинами зубу та їх 

позначеннями на рисунку 

 
А) Емаль                                    1.   

Б) Дентина                                2. 

В) Цемент                                  3. 

Г) Кореневий канал                  4. 

Д) Пульпа                                   5. 
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14. Встановіть відповідність 

 
А) Голова                    1. 

Б) Шия                         2. 

В) Крило                     3. 

Г) Хвіст                        4.  

                                   5. 

15. Встановіть відповідність: 

 
А) Шапка                           1. 

Б) Спори                            2. 

В) Гіф                                 3. 

Г) Стебло                          4. 

Д) Гіменофор                    5. 

                                            6. 

 

 

Сорока Інна Олександрівна 

10 клас, Лохвицька загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів 

 

Творче завдання 

1. Відомі на сьогодні вакцини проти COVID 19  Pfizer/BioNTech  

та Moderna відносяться до так званих РНК вмісних вакцин ( до їх 

складу входить мРНК). На вашу думку, в чому полягає їх перевага 

А) Формування більш стійкої імунної відповіді, ніж 

вакцини, які містять білкові антигени збудників 

Б) Містить відносно менше шкідливих домішок, оскільки не 

потребує очищення від мікроорганізмів, за допомогою яких 

синтезувався даний імуногенний білок 
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В) Коротші сроки розробки та виготовлення, пов’язані зі 

зменшенням етапів очищення 

 Г) Викликає стійкий пожиттєвий імунітет 

2. До гуморальних факторів неспецифічного імунітету 

відносяться 

А) Антитіла  Б) Природні Кіллери, Т лімфоцити 

В) Лізоцим слини  Г) Макрофаги 

3. Як називається білок, що викликає захворювання і  

характеризується переходом альфа спіралей в ß-складчатість. 

А) Вірусний  Б) Пріонний 

В) Бактеріальний Г) археобактеріальний 

4. Процес, при якому фрагменти ДНК переносяться з клітини в 

клітину бактеріофагами називається 

А) Кон’югація Б) Трансформація 

В) Рекомбінація Г) трансдукція 

5. Однією з причин винекнення автоімунних захворювань є 

А) Перехресно-реагуючі антигени бактерій 

Б) Мутації 

В) Забруднення навколишнього середовища 

Г) Опромінення 

6. Горизонтальний рух води  корені зумовлений  

А) Осмосом       Б) Дифузією 

В) Градієнтом водного потенціалу    Г) Поверхневим натягом 

7. Прикладом хромопротеїдів є 

А) Казеїн молока  Б) Колаген6 еластин 

В) Гемоглобін, цитохром Г) Муцин 

8. Фітогормон, який зумовлює перехід рослин до стану спокою 

А) Абсцизова кислота Б) Цитокініни 

В) Ауксини і гібераліни Г) Етилен 

9. Вкажіть, який з класів даних тварин заслужено називають 

«Приматами моря» 

А) Двостулкові молюски 

Б) Головоногі молюски 

Г) Черевоногі молюски 
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10. При гіперфунції якої залози внутрішньої секреції може 

відбуватись руйнування скелету 

А) Наднирники  Б) Паращитоподібна 

В) Щитоподібна  Г) Підшлункова 

11. Запропонуйте метод виявлення «вимкнених» генів при 

певному онкологічному захворюванні 

А) Полімеразна ланцюгова реакція 

Б) Метод генетичних маркерів 

В) ДНК-мікрочіп 

Г) Секвенування ДНК 

12. Хворий поступив у лікарню з наступними симптомами – 

відсутність свідомості, блідість шкірних покривів, зниження 

частоти пульсу. В загальному аналізі крові рівень глюкози 

становив 1, 5 ммоль/л. Який би стан ви запідозрили? 

А) Гіпергліконемічна кома 

Б) Важке харчове отруєння 

В) Гіпогліконемічна кома 

Г) Анафілактичний шок 

13. Хромопласти можуть 

А) Перетворюватись тільки на хлоропласти 

Б) Перетворюватись тільки на лейкопласти 

В) Перетворюватись на пластиди будь-яких інших типів 

Г) Не можуть перетворюватись на пластиди будь-яких 

інших типів 

14. Чи у всіх живих організмах є нуклеїнові кислоти? 

А) Так 

Б) Ні 

15. Вірним є твердження  

А) Збудником сажки злаків є бактерії 

Б) Родина Лілійних належить  класу Однодольних 

В) Баранець звичайний є представником мохоподібних 

Г) Колючки гльоду є видозмінами листка 
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Сотникова Марія Владиславівна 

2 курс, Педагогічний фаховий коледж Хортицької  національної 

навчально-реабілітаційної академії 

 

Тест 

1. Що зображено на малюнку 1? 

 
Малюнок 1 

А. Полімер, що 

складається з 

однакових ланок-

мономерів 

(регулярний) 

Б.  Полімер, що 

складається з різних 

ланок-мономерів 

(нерегулярний) 

В. Схема 

ферментатив

ної реакції 

Г. Ренатурація 

молекули білка 

2. Виберіть функції плазматичної мембрани. (4 правильні 

відповіді) 
А. 

Транспортн

а 

Б. 

Відтворюв

альна 

В.  

Сигналь

на 

Г. 

Бар’єрна 

Д. 

Фермента

тивна 

Е. 

Самозбережен

ня 

3. Установіть відповідність між вченими і описом їх 

досліджень. 
1. Вільям Гарвей А. Перший у світі запропонував класифікацію крові 

за чотирма групами. 

2. Ян Янський Б. Довів, що кров рухається в одному напрямку 

замкненою системою кровоносних судин. Створив 

мале і велике коло кровообігу. 

3. Карл Ландштейнер В. Перший дослідив та винайшов хворобу недокрів’я 

або анемія 

 Г. Перший відкрив групи крові та резус-фактор. 

4. Тип статевого розмноження ізогамія передбачає. 
А. Злиття двох 

спеціалізованих 

гамет: 

яйцеклітини та 

сперматозоїда. 

Б. Злиття 

двох різних 

за 

розмірами 

рухомих 

гамет. 

В. Злиття двох 

однакових 

гамет. 

Г. Злиття 

одноклітинних 

організмів та обмін 

фрагментами ДНК 

через 

цитоплазматичний 

місток. 
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5. Що позначено на малюнку 2 цифрою «4»? 

Малюнок 2 
А. Псевдоніжка Б. 

Хлоропл

аст 

В. Травна 

вакуоля 

Г. Скоротлива вакуоля 

6. Установіть відповідність між екологічними групами 

гідробіонтів та їх описом. 
1. Планктон А. Мешкає на поверхні різних водних предметів. 

2. Нектон Б. Мешкає у товщі води, здатен протидіяти течії. 

3. Бентос В. Мешкає у товщі води, не здатний протидіяти течії. 

4. Перифітон Г. Мешкає на поверхні та у товщі ґрунту водойм. 

7. Взаємодія різних видів організмів, коли один із них 

використовує іншого як середовище існування і джерело 

живлення - це.. 
А. Конкуренція Б. Хижацтво В.Паразитизм Г. Мутуалізм 

8. Що позначено на малюнку 3 цифрою «1»? 

Малюнок 3 
А. ДНК Б. Головка В. Капсид Г. Фібрила 

9. Поділ який забезпечує рівномірний розподіл спадкового 

матеріалу материнської клітини між двома дочірніми – це.. 
А. Мітоз Б. Мейоз В. Амітоз Г. Інтерфаза 

10. Метод дослідження і демонстрування структур, функцій, 

процесів за допомогою їх спрощеного відтворення (імітації)? 
А. Моніторинг Б. Спостереження В. Описовий 

метод 

Г. Моделювання 

11. Виберіть біологічні функції вуглеводів. (4 правильні 

відповіді) 
А.  

Захисна 

Б. 

Специфі

чна 

В. 

Резервна 

Г. 

Термоізоля

ційна 

Д.Постачальн

ик ендогенної 

води 

Е. 

Будівельна 
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12. Як називається органела клітини зображена на малюнку 

4? 

 Малюнок 4 
А. 

Лізосома 

Б. Вакуолі В. Комплекс 

Гольджі 

Г. Ендоплазматична 

сітка 

13. Яку функцію має органела клітини зображена на 

малюнку 4? 
А. Травна 

 

Б. 

Запасальна 

В. Утворює лізосоми Г. Захисна 

14. Виберіть прізвище вченого, який перший установив, що 

під час інвагінації утворюються зародкові листки, відкрив 

важливу стадію ембріонального розвитку – бластулу? 
А. Карл Бер Б. Артур 

Тенслі 

В. Ернст Геккель Г. Олександр 

Ковалевський 

15. Процес пам’яті, який забезпечує появу у свідомості 

раніше сприятливих образів і думок.  
А. 

Запам’ятовування  

Б. Відтворення В. Збереження Г. Забування 

 
Відповіді: 

1. А 

2. А,  В,  Г,  Д 

3. 1 – Б, 2 – А, 3 – Г  

4. В 

5. Г 

6. 1 – В, 2 – Б, 3 – Г, 4 – А 

7. В 

8. Б 

9. А 

10.  Г 

11. А, Б, В, Е 

12. В 

13. В 

14. А 

15. Б 
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Стельмах Елизавета Андріївна 

11 клас, Гімназія № 153 імені О.С. Пушкіна 

 

Творче завдання 

Питання 1: Які організми в процесі синтезу органічних речовин 

використовують енергію реакцій окислення неорганічних речовин? 

1) Міксотрофи 

2) Симбіонти 

3) Хемотрофи 

4) Сапротрофи 

Питання 2: Скільки хромосом містить ядро материнської клітини, 

якщо в процесі мейозу утворюється ядро з 12 хромосомами? 

1) 6 

2) 12 

3) 18 

4) 24 

Питання 3: Бактерії виділяють як окреме царство, адже: 

1) Їхні клітини не мають оформленого ядра 

2) Їхні клітини не містять цитоплазми 

3) Вони є неклітинними організмами 

4) Вони харчуються готовими органічними речовинами 

Питання 4: У бульбах картоплі в теплому приміщенні 

зменшується вміст води та крохмалю через те, що: 

1) У процесі дихання вони витрачають мінеральні речовини 

2) Їхні клітини випаровують воду та використовують поживні 

речовини в процесі дихання 

3) Їхні клітини діляться й задля цього використовують енергію 

4) В процесі життєдіяльності вони використовують багато 

солей 

Питання 5: Білатеральна симетрія тіла у тварин супроводжувалася 

переходом до: 

1) Здатності активно переміщуватись 

2) Водному способу життя 
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3) Багатоклітинної будови тіла 

4) Полового розмноження 

Питання 6: Яка характеристика стосується Царства грибів? 

1) Тіло представлене таломом  

2) Із них було вироблено перший антибіотик 

3) Їх називають «рослинами-сфінксами» через складність 

визначення їхнього походження 

4) Є біоіндикаторами чистого повітря 

Питання 7: Співвіднесіть захворювання із природою його 

збудника? 

1) Кір, грип 

2) Холера, чума 

3) Аспергильоз, мукормікоз 

4) Губчаста енцефелопатія, фатальне сімейне безсоння 

i. Пріонні 

ii. Грибкові 

iii. Вірусні 

iv. Бактерільні 

Питання 8: Установіть співвідношення між дісахаридом та його 

складниками: 

1) Лактоза 

2) Сахароза 

3) Мальтоза 

i. Глюкоза + фруктоза 

ii. Глюкоза + глюкоза 

iii. Глюкоза + галактоза 

Питання 9: Ялівець звичайний відрізняється від хвоща польового, 

баранця та страусового пера звичайного тим, що: 

1) Має повзучу стеблину, що галузиться дихотомічно 

2) Пагін має розчленування на вузли та міжвузля 

3) Не потребує води для запліднення 

4) Спорангії розташовані на нижній поверхні листя  
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Питання 10: Який відділ головного мозку людини регулює роботу 

ендокринної системи? 

1) Середній 

2) Мозочок 

3) Довгастий 

4) Проміжний 

Питання 11: Які з наведених речовин мають білкову структуру: 

1) Маргарин 

2) Зміїна отрута 

3) Глікоген 

4) Холестерин 

Питання 12: Які особливості будови та функцій рибосом? 

1) Складається з великої та малої частин 

2) Відокремлена від цитоплазми однією мембраною 

3) Бере участь у розщепленні біополімерів до їх мономерів 

4) Бере участь у біосинтезі білка 

5) Нанизується на мРНК (іРНК) 

6) Транспортує амінокислоти до ядра 

Питання 13: Які еволюційні зміни є прикладами ідіоадаптицій? 

1) Наявність колючок у барбарису 

2) Подовження шиї у жирафа 

3) Розвиток нектарників у комахозапильних рослин 

4) Поява легеневого дихання у земноводних тварин 

5) Поява насіння у голонасінних рослин 

6) Поява статевого розмноження в організмів 

Питання 14: Які екологічні фактори відносяться до антропогенних? 

1) Розорювання цілинних земель 

2) Вплив сонячного світла 

3) Зміни вологості 

4) Підвищення температур 

5) Загазованість атмосфери у великих містах 

6) Створення заповідників 
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Питання 15: Які гормони синтезуються «диригентом оркестру» 

ендокринних залоз: 

1) Гормон, гіперфункцією якого є акромегалія 

2) Гормон, що сприяє скороченню шийки матки та активує 

процес лактації 

3) Аденокортикотропний гормон 

4) Гормон, недостатня кількість якого може призвести до 

розвитку цукрового діабету 

5) Гормон, що відповідає за регуляцію організму у стресових 

ситуаціях 

6) Гормон, який впливає на роботу щитоподібної залози 

 

 

Степанова Юлія Андріївна 

9-П клас, НВК «Знам'янська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3-гімназія» 

 

1. Які є типи харчування у живих організмів? 

а) автотрофні і гетеротрофні✓    б) накопичення і сполучення 

2. Яка з цих органел двомембранна? 

а) рибосома    б) мітохондрія✓ 

3. Що запасають у своїх клітинах зелені водорості? 

а) ламінарин    б) крохмаль✓ 

4. Чим відрізняються однодольні рослини від дводольних? 

а) кількістю сім'ядоль✓  б) кількістю зародків 

5. За допомогою яких пластидів відбувається фотосинтез? 

а) хлоропласти✓   б) лейкопласти 

6. До залоз зовнішньої секреції відносяться? 

а) молочні залози✓   б) статеві залози 

7. Чи має вода високу теплоємність? 

а) так✓     б) ні 

8. Яка назва науки про клітину? 

а) цитологія✓    б) ентомологія 
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9. Яка вакуоля міститься у рослинній клітині? 

а) травна   б) з клітинним соком ✓ 

10. Що таке Ген? 

а) ділянка РНК, що кодує молекули ДНК 

б) ділянка ДНК, що кодує молекули РНК✓ 

11. В яких хімічних сполуках живих організмів міститься вода? 

а) неорганічних✓  б) органічних 

12. Яка характеристика холерика? 

а) неспокійний, агресивний, активний✓ 

б) пасивний, стриманий, обережний  

13. Чи є у інфузорії туфельки цитоплазма? 

а) Так    б) Ні✓ 

14. Яке дихання у риб? 

а) шкірне   б) зяброве✓ 

15. Комахою є? 

а) тарантул    б) оса✓ 

 

 

Сундукова Юлія Вячеславівна 

Заклад загальної середньої освіти «Солонянська середня 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області, 11 – Б 

клас; смт Солоне 

 

Творче завдання 
№ Питання Варіанти відповідей 

1 На малюнку  

зображений 

морський 

черевоногий 

молюск. Чим 

особлива ця тварина? 

А. має нейротоксичну отруту. 

Б. здатна до фотосинтезу. 

В. є внутрішньоклітинним 

паразитом. 

Г. є об’єктом традиційної 

китайської медицини. 

2 Яким чином рак – богомол 

здобуває собі їжу? 

А. відриває шматки плоті жертви 

міцними клішнями. 
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№ Питання Варіанти відповідей 

Б. харчується водними рослинами. 

В. фільтрує воду пропускаючи 

крізь цідильний апарат. 

Г. вбиває жертву різким ударом 

клешні «молотка» 

3 Шкіряста черепаха за 

типом терморегуляції 

відноситься до тварин: 

А. гомойотермних 

Б. пойкілотермних 

В. гігантотермних 

Г. гетеротермних 

4 Найменша тварини у світі – 

землерийка. Вага її маляти 

становить не більше 2 г. 

Яка кількість хребців у 

шийному відділі цієї 

крихітної тварини? 

А. 1 

Б. 3 

В. 5 

Г. 7 

5 Який орган нашого тіла О. 

Пушкін назвав «вірний наш 

брегет»? Нагадаємо, що 

брегет - кишеньковий 

годинник з боєм. 

А. серце 

Б. легені 

В. шлунок 

Г. нирки 

6 Прояв якої хвороби мається 

на увазі в казці «Спляча 

красуня», де принцесі 

напророчили загибель від 

уколу веретеном? 

А. гемофілія 

Б. анемія 

В. лейкопенія 

Г. алейкія 

7 Назвіть найхолоднішого 

частину тіла 

А. долоні 

Б. пальці нижніх кінцівок 

В. щоки 

Г. ніс (на кінчику носа 

температура не вище 22ºС) 

8 Кожна тварина потребує 

відпочинку. Одні тварини 

зимують у берлозі, другі - у 

дуплі, треті - в норах. Яка 

тварина спить цілу зиму 

вниз головою? 

А. білка 

Б. кажан 

В. жаба прудка 

Г. бабак 
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№ Питання Варіанти відповідей 

9 Яка хвороба в перекладі з 

грецької означає «тверда 

каша»? 

А. тромбофлебіт 

Б. тахікардія 

В. гемофілія 

Г. атеросклероз 

10 У нашому організмі вона 

виконує роль 

транспортувальника, 

годувальника, 

чистильщика, 

безперебійного 

кондиціонера, «охоронця 

підвалин». Хто вона?  

А. жовч 

Б. кров 

В. лімфа 

Г. шкіра 

11 Доведено: якщо ви з’їли 

несолодке яблуко, то 

практично замінили одну 

необхідну для людини 

гігієнічну процедуру. Яку 

саме?  

А. миття рук перед вживанням їжі 

Б. полоскання ротової порожнини 

після солодощів 

В. чищення зубів 

12 Відповідно до уявлень 

давніх китайців, переляк 

шкодить серцю, смуток і 

сум — легеням, страх — 

ниркам, а гнів? 

А. печінці 

Б. шкірі 

В. головному мозку 

Г. шлунку 

13 У давнину їм приписували 

різні містичні властивості. 

Уважалося, що вони здатні 

жити самостійним життям і 

впливати на долі людей. 

Вони часто символізували 

суть і сенс життя, їх 

уважали амулетами й 

оберегами. Стародавні 

греки малювали їх на носі 

кораблів, а єгиптяни 

зображували їх на 

пірамідах. Назвіть їх. 

А. зуби 

Б. плазуни 

В. очі 

Г. орел 
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№ Питання Варіанти відповідей 

14 У давньогрецькій міфології 

— титан, який тримав на 

своїх плечах небосхил, а 

також це перший шийний 

хребець 

А. Геракл 

Б. Гермес 

В. Атлант 

Г. Зевс 

15 Який птах має назву, що 

збігається з назвою частини 

струнного інструменту? 

А. гриф             Б. балабан 

В. бігунець        Г. ліра 

 

 

Суховій Максим Валерійович 

гурток «Еколог», 11 клас, Гадяцька спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 3 імені Івана Виговського 

 

Тема: «Молекулярна біологія» 

Тест А 
Лише одна правильна відповідь 

1. Реплікація – це… 

А) процес синтезу РНК з двох матричних гілок молекули 

ДНК, генетичне перенесення інформації з ДНК на РНК 

Б) процес синтезу двох дочірніх молекул ДНК на основі 

однієї матричної молекули ДНК 

В )процес синтезу однієї дочірньої молекули ДНК на основі 

однієї матричної молекули ДНК 

Г) перший етап біосинтезу білка 

Д) заключний етап біосинтезу білка. 

2. У безпосередньому утворенні реплікаційної вилки ДНК, в 

процесі реплікації, бере участь фермент… 

А) праймаза Б) ДНК-полімераза В) РНК-полімераза 

Г) геліказа Д) ДНК-лігаза. 

3. Етап транскрипції, в якому, за принципом комплементарності, 

починає утворюватися, на основі молекули ДНК, нова молекула 

РНК, називається… 

А) пре-ініціація Б) ініціація В) елонгація 
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Г) термі нація Д) жодної правильної відповіді в переліку немає. 

4. І) Трансляція – це синтез білків з амінокислот, що були утворені 

за відповідною інформацією в триплетах нуклеотидів на ділянках і-

РНК. 

ІІ) Трансляція відбувається в ядрі та мітохондріях еукаріотичних 

клітин. 

ІІІ) При активації відповідна амінокислота приєднується до 

відповідної т-РНК. 

Виберіть правильне твердження: 

А) правильне лише І і ІІ Б) правильне лише ІІ і ІІІ 

В) правильне лише ІІІ  Г) правильне лише І і ІІІ 

Д) всі твердження є правильними 

5. І) У процесі реплікації ДНК, з матричної молекули утворюється 

дві дочірні, при чому одна має напрям кодування від 5’ до 3’ кінця, 

а інша – від 3’ до 5’ кінця. 

ІІ) Молекула РНК, в процесі транскрипції, до аденіну, що належить 

молекулі ДНК, утворює комплементарну пару з урацилом. 

ІІІ) Процес трансляції, відповідно до транскрипції, має також етапи 

ініціації, елонгації і термі нації. 

Виберіть правильне твердження: 

А) правильне лише І  Б) правильне лише І і ІІ 

В) правильне лише І і ІІІ Г) правильне лише ІІ і ІІІ 

Д) всі твердження є правильними 

Тест Б 
Може бути декілька правильних відповідей 

1. Молекула нуклеотиду складається з… 

А) залишків нітрогеновмістного гетероциклу (азотистої основи) 

Б) моносахариду пентози  В) залишку ортофосфатної кислоти 

Г) карбоксильної групи    Д) фосфатної кислоти. 

2. До полісахаридів належать… 

А) фруктоза Б) целюлоза В) рибоза 

Г) крохмаль Д) сахароза 

3. Ліпіди поділяють на… 

А) жири Б) стероїди В) кортикостероїди 

Г) сахариди Д) воски 
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4.Білки утворюються з… 

А) нуклеотидів Б) амінокислот      В) спиртів гліцеролу 

Г) жирних кислот Д) ацигліцеридів 

5. Твердження про те, що фермент орієнтує функціональні 

властивості так, щоб забезпечити найбільшу фукціональну 

активність доводить: 

А) теорія активну центру Б) теорія «ключ-замок» 

В) гіпотеза індукованої відповідності 

Г) жоден перелічений варіант не доводить це твердження 

Д) твердження не є дійсним 

Тест В 
Завдання підвищеної складності 

1. Розставити по порядку етапи біосинтезу білка 

Активація амінокислот – трансляція – посттрансляційні 

модифікації – транскрипція – сплайсинг 

2. Встановити відповідність між комплементарними нуклеотидами 

в молекулі ДНК 

1 аденін(А)                        А) Гуанін(Г) 

2 цитозин(Ц)                     Б) Тимін(Т) 

3 тимін(Т)                          В) цитозин(Ц) 

4 Гуанін(Г)                         Г) урацил(У) 

                                            Д) Аденін(А) 

3. Встановити відповідність між речовиною і кількістью енергії, що 

утворюється при її розчепленні 

1 білки                               А) 38,9 кДЖ 

2 вуглеводи                       Б) 17,6 кДЖ 

3 ліпіди                              В) 84 кДЖ 

4 1 молекула АТФ            Г) 17, 2 кДЖ 

.                                           Д) 42 кДж 

4. Відсоток аденіну в дволанцюговй спіралі ДНК становить 17%. 

Скільки відсотків гуаніну в цій самій спіралі ДНК? 

А) 17% Б) 34% В) 66% Г) 33% Д) 0% 

5. Довжина ланцюга ДНК дорівнює 68 нм. Яка його маса? 

А) 69 000 Б) 345 000 В) 138 000 

Г) 200 000 Д) 83,1036 *10^-26 кг 
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Тимошенко Анастасія Сергіівна  

9 клас, Навчально-виховний комплекс «Гришинська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Покровської 

Ради Донецької області 

 

Тести 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 

1. Що називають імунітетом. 

А Сукупність захисних механізмів, які допомагають 

організму боротися з чужорідними чинниками; 

Б сукупність захисних механізмів, які перешкоджають 

організму боротися з чужорідними чинниками; 

В механізми, які сприяють проникненню в організм 

чужорідних чинників. 

2. Позначте форму імунологічної відповіді, що проявляється в 

деяких людей з підвищеною чутливістю організму до певних 

чинників навколишнього середовища. 

А Місцева реакція; Б запалення; В алергія; 

Г вакцинація;  Д фагоцитоз. 

3. Позначте біохімічний процес, який вимагає участі кисню. 

А Гліколіз; Б бродіння; В синтез білків; 

Г клітинне дихання; Д гідроліз жирів. 

4. Назвіть ділянку стінки трахеї, в якій відсутні хрящі. 

А Передня стінка;     Б задня стінка;       В бічні стінки. 

5. Позначте фермент, що розщеплює крохмаль. 

А Амілаза;                                                        Г нуклеаза; 

Б трипсин;                                                        Д ліпаза; 

В мальтаза;                                                       В пепсин. 

6. Позначте термін, що позначає м´яку частину зуба. 

А Емаль; Б пульпа; В дентин. 

7. Позначте рідину, яка виступає при незначних подряпинах. 

А Кров;          Г сироватка крові;      Б лімфа; 

Д міжклітинна рідина. В плазма крові; 

8. Укажіть рідину, яка не містить фібриноген і не здатна зсідатися. 

А Кров;     Б лімфа; В тканинна (міжклітинна рідина). 
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9. Укажіть групу крові людини, кров якої можна переливати 

людині з ІІ (А) групою крові. 

А Тільки І (О);                 Д тільки І (О), ІІ (А), і ІІІ (В); 

Б тільки ІІ (А) і (О);        Е І(О), ІІ (А), ІІІ (В), і IV (АВ); 

В тільки ІІІ (В) і І(О);  Є тільки ІІ (А). Г тільки IV (AB) і I (O); 

10. Позначте групу органічних сполук, до яких за своєю 

будовою належить адреналін. 

А Білки;                                                  В ліпіди; 

Б амінокислоти                                      Г вуглеводи. 
Завдання з вибором кількох правильних відповідей 

11. Укажіть залози, які належать до залоз змішаної секреції. 

       ⌂ А Статеві залози;                           ⌂ В гіпофіз; 

       ⌂ Б підшлункова залоза;                   ⌂ Г надниркові залози. 

12. Позначте речовини, які входять до складу грудного молока. 

       ⌂ А Жири та поживні білки;       ⌂ В антитіла;       ⌂ Г вода. 

13. Укажіть функції гіпоталамо-гіпофізарної системи. 

       ⌂ А Рухова;        ⌂ Б регуляція вегетативних функцій; 

       ⌂ В розмноження;       ⌂ Г дихання. 

14. Укажіть нейрогормони, що їх виробляє гіпоталамус. 

      ⌂ А Рилізінг-гомон;       ⌂ Б вазопресин; 

      ⌂ В інсулін;        ⌂ Г окситоцин. 

Завдання на встановлення логічної послідовності 

15. Установіть логічну послідовність дій при формуванні навички. 

      А Концентрація;      Б іррадіація;      В автоматизація. 

 

 

Тимошенко Дар'я Віталіївна 

9 клас, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Тараса 

Григоровича Шевченко 

 

1) Для виконання специфічних функцій молекула білка має набути: 

А) Третинна структура Б) Первинна структура  

В) Вторинна структура Г) Четвертинна структура 

2) Яка функція виконує розщеплення 1 г білків? 

А) Енергетична  б) Захисна 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 197 

В) Сигнальна  г) Скорочувальна 

3) Яка функція запобігає ушкодженню клітин? 

А) Сигнальна  б) Захисна 

В) Енергетична  г) Скорочувальна 

4) Яка функція білків слугує резервом поживних речовин? 

А) Транспортна  б) Захисна 

В) Резервна  г) Енергетична 

5) Скільки стандартних входить до складу білків? 

А) 30 б) 40  В) 10  г) 20 

6) Скорочена назва Цистеїн: 

А) Мет б) Ліз  В) Цис г) Лей 

7) Повна назва Вал: 

А) Валін б) Гіс  В) Іле  г) Тре 

8) Коротка назва Аспарагінової кислоти: 

А) Тре б) Три  В) Асп г) Про 

9) Де переважають органічні сполуки? 

А) Тварин Б) Рослин В) Птахів Г) Рептилій 

10) Скільки білкових молекул трапляється в організмі людини? 

А) 2 млн Б) 1 млн В) 4 млн Г) Понад 5 млн 

11)Скільки рівнів просторової організації білків? 

А) 4 Б) 5  В) 7  Г) 9 

12) Скільки амінокислот можуть сполучатися між собою в різних 

поєднаннях за допомогою пептидного зв’язку? 

А) 20 Б) 21  В) 40  Г) 70 

13)З якою молекулярною масою потрібен бути поліпептид щоб це 

був білок? 

А) 750   Б) 900 

В) 3000   Г) Від 6000 до кількох мільйонів           

14)Який відсоток білків переважає в клітинах тварин? 

А) 20 -40%   Б) 40-50% 

В) 50- 70%   Г) 70-80% 

15)Який відсоток білків переважає в клітинах рослин? 

А) 20-35%   Б) 30-50% 

В) 50-70%   Г)60-70%  
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Тимошенко Наталья Юріївна 

11-Б, клас, «Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Т.Г. Шевченка» 

 

Тест з біології за темою «Паразитизм та його поширення» 

1. Для чого використовує паразит організм хазяїна?  

а. організм людини є місцем для розмноження паразитизму;  

б. місце проживання, але вони не взаємодіють із зовнішнім 

середовищем 

в. джерело живлення, і місце для проживання та покладає на 

нього завдання регуляції своїх взаємовідносин із зовнішнім 

середовищем;  

г. використвує паразит організм людини, тільки для живлення.  

2. За статистикою в організмі людини може співіснувати 

близько___ видів паразитів. 

а. 200; б. 125;  в. 130;      150 (правильна відповідь). 

3. Основними групами Домену Еукаріоти є...  

а. рослини, гриби, тварини(правильна відповідь); 

б. хімічні елементи, побутові прилади, людина;  

в. рослини, гроші, пластмаса; 

г. тварини, папороть, іграшки.  

4. Де не має паразитичних видів серед одноклітинних:  

а. серед водоростей;  

б. членистоногих та рослин;  

в. спорові і хвойні (правильна відповідь);  

г. твариноподібні, грибів. 

5. Яка є основа еволюційної стратегії паразитів...  

а. формування адаптації, зберегти свою чисельність (правильна 

відповідь) 

б. перейти до нового виду, і знайти пристосування для збереження 

в. розмноження, експлуатувати хазяїна ,живлення  

г. відкладення свої яйця в личинки комах, або проникати в їхнє 

тіло, після чого ці організми гинуть, не досягнувши зрілого стану  

6. Тимчасові паразити вступають у контакт з хазяїном тільки під час 

а. захисту  б. живлення (правильна відповідь)  
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в. коли пов’язуються з зовнішнім середовищем  

г. коли відкладають яйця  

7. Яка роль паразитизму в природі  

а. для хімічних елементів, не є хвороботворним чинником; 

б. важлива роль в екосистемі, також у біологічному кругообігу, 

чинник еволюції (правильна відповідь); 

в. якщо правильно використовувати, може дуже допомогти в 

медицині, але це не є сильним впливом на організм; 

г. перенесення генів, також їх формування, не відповідають за 

імунні реакції.  

8. Обов'язковий (облігатний паразитизм)  

а. хазяїн не обов’язковий; 

б. може змінювати хазяїнів;  

в. може бути декілька хазяїнів;  

г. розвивається тільки на одному хазяїні (правильна відповідь).  

9. Що зображено на картинці?  

 гриб-паразит  

а. ріжки пурпурові (правильна відповідь);  б. трутовик лускатий; 

в. іржасті;              г. сажкові.  

10. Формою паразитизму є  

а. надпаразматизм (правильна відповідь);   б. підпаразматизм; 

в. мініперпаратизм;              г. гіперплазматизм.  

11. Чи є паразитизм універсальним екологічним явищем живої 

природи 

а. так, але не є універсальним;  

б. так (правильна відповідь);   в. ні … поясніть чому?  

г. так, але не є характерним для неклітинних форм життя.  

12. Скільки приблизно за результатом дослідження у межах 

проекту «мікробіом людини», було встановлено що в людині 

мешкає понад .... мікроорганізмів 

а. 20 тисяч;   б. 15 тисяч;  

в. 5 тисяч;   г. 10 тисяч (правильна відповідь). 
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13. Піщана блоха, чим вона не небезпечна для людини?  

а. при зараженні людини цими паразитами мікроскопічна самка 

блохи впроваджується в шкіру ніг або під нігті. Всього через 5-6 

днів після попадання в тіло, черевце самки, набите яйцями, 

розростається до розмірів горошини, завдаючи господареві сильну 

біль (правильна відповідь);  

б. проковтнувши личинок цих паразитів, які містяться в м'ясі 

вже заражених домашніх тварин ....... можна розгледіти на шматку 

м'яса, у великих білуватих бульбашках;  

в. мешкають в кишечнику людини, потрапляючи туди з 

яловичини або свинини. Вони викликають у людини надмірний 

апетит і розлад травної системи, болі в животі, малокрів'я, іноді 

безсоння та нервові захворювання. Солітери можуть пробиратися і 

в інші частини тіла людини, та в кінцевому підсумку дістатися до 

мозку, що призведе до смерті.  

г. ця істота живе у природі, і в той час коли ми можемо піти 

гуляти, вона потрапляючи в ніс, добирається в мозок де і 

розмножується, харчуючись нашим мозком. Це майже завжди 

призводить до смерті.  

14. Чим живляться гельмінти в нашому організмі?  

а. глюкоза, вітаміни, мікроби; 

б. організм, який живе за рахунок іншого організму, якого 

іменують хазяїном 

в. повільно поїдають організм зсередини і п'ють кров. За добу 

паразити (якщо їх багато в організмі) можуть випивати до півлітра 

крові (правильна відповідь); 

г. білок в рибі також самі поживні компоненти які потрібні 

людині. 

15. Трансповіронами назвали  

а. це вірус яким має внутрішньоклітинний паразитизм; 

б. вірофаги які містять фрагменти ДНК (правильна відповідь);  

в. вірус яким є також об'єктом паразитування; 

г. це відтворення як здійснюється за участі ферментів клітин – 

хазяїна. 
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Тихий Олексій Володимирович 

9-А клас, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 113 

 

1) Коли і ким був запропонований близнюковий метод 

вивчення генетики людини? 

А) Англійським антропологом і психологм Ф. Гальтоном у 1876 

році; 

Б) Шведським генетиком Касперссонон у 1968 році. 

2) У який період розвитку людини відбувається закладка 

візерунків шкіри на пальцях, долонях і підошвах? 

А) Між 20 і 30 тижнями внутрішньоутробного розвитку; 

Б) Між 10 і 19 тижнями внутрішньоутробного розвитку; 

В) Між 30 і 39 тижнями внутрішньоутробного розвитку. 

3) Який аналіз використовують для ідентифікації хромосом? 

А) Цитогенетичний; 

Б) Кількісний морфометричний; 

В) Гібридологічний. 

4) Які особливості були вкладені в першу Міжнародну 

класифікацію хромосом людини (Денверську)? 

А) Культиваціи клітини людини; 

Б) Співвідношення довжини короткого плеча до довжини всієї 

хромосоми; 

В) Розмірів хромосоми і розташування первинної перетяжки. 

5) Який буде результат якщо після денатурації ДНК згодом 

провести її ренатурацію а потім зафарбувати хромосоми 

фарбою Гімзи? 

А) У них виявиться чітке диференціювання на темно і світло 

зафарбовані смуги – диски; 

Б) У них виявиться зеленувате тільце, яке яскраво світиться; 

В) Ступінь конденсації метафазних хромосом стає однаковим. 

6) Що таке статевий хроматин? 

А) Невелике дископодібне тільце, яке інтенсивно фарбується 

гематоксиліном та іншими лужними барвниками. Є у більшості 

клітинних ядер самців; 
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Б) Невелике дископодібне тільце, яке інтенсивно фарбується 

гематоксиліном та іншими лужними барвниками. Є у більшості 

клітинних ядер самок; 

В) Невелике дископодібне тільце, яке не фарбується лужними 

барвниками. Є у більшості клітинних ядер самок. 

7) Коли і як було виділено антиген, який назвали резус-

фактором (Rh-фактор)? 
А) З еритроцитів у 1940 р. 

8) Коли в осіб з резус-негативною кров'ю почнуть вироблятися 

антитіла до резус-фактора? 

А) У результаті захворювання, які зв'язані з мутаціями на 

молекулярному рівні; 

В) У результаті переливання резус-позитивної крові як захисна 

реакція проти чужорідного антигена. 

9)Якими генами зумовлене успадкування резус-фактора? 

А) А; 

Б) В; 

В) С; 

Г) D; 

Д) К. 

10) Хто в 1953 році створив модель молекулярної структури 

ДНК? 

А) Т.Д. Лисенко; 

Б) Дж. Уотсон та Ф. Крік; 

В) С. Бензер та Г. Меллер. 

11) Дайте визначення поняття «євгеніка», назвіть її позитивні 

та негативні сторони. 

12) У чому полягає третій закон Г. Менделя?  

13) Обґрунтуйте норму реакції організмів як результат 

взаємодії генотипу та умов середовища.  

14) Що є первинною ланкою перебігу спадкових патологій?  

15) Як розподіляються патології за типом успадкування?  
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Тихонова Валерія Вячеславівна 

гурток «Юний біолог», 10 клас, Тарутинський навчально-виховний 

комплекс «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей-ДНЗ» 

 

1. Укажіть рядок, в якому надані назви бактерій, які є збудниками 

хвороб: 

А) Ціанобактерії, Золотий стафілокок,Менінгокок; 

Б) Чумна паличка, Холерний вібріон, Бешиха; 

В) Хлорофлекси, Біфідобактерії, Спірохети. 

2. Ендоплазматичний ретикулум це: 

А) оформлені структури , які виконують різні функції; 

Б) органела, яка відповідає за зберігання генетичного матеріалу; 

В) неперервна сітка трубочок і цистерн . що пронизують 

цитоплазму і беруть участь в утворенні мембран. 

3. Яка з одноклітинних еукаріотів групи SAR має клітинний рот, 2 

ядра з різною будовою і виконанням функції, і нагадує своєю 

будовою взуття? 

А) Амеба протей; 

Б) Інфузорія-туфелька; 

В) Зелені водорості? 

4. Найпримітивніша група судинних рослин , у яких відсутнє 

справжнє листя це  

А) Плауноподібні; 

Б) Мохоподібні; 

В) Голонасінні рослини. 

5. Парафілетична група організмів, які ають зябра та ведуть водний 

спосіб життя це: 

А) Анфібії; Б) Рептилії;  В) Риби. 

6. Що обов’язково  має мати зріла вірусна частинка? 

А) ДНК;     Б) нуклеїнову кислоту; В) складний капсид. 

7. Фаготерапія застосовується для: 

А) лікування вірусних інфекцій; 

Б) контролю над поширенням захворювання; 

В) лікування бактеріальних інфекцій. 
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8. Вірус тютюнової мозаїки є на фото: 

А)         Б)            В)  

9. Яку функцію мають МікроРНК? 

А) захисна функція; 

Б) несуть генетичну інформацію; 

В) структурну та регулятивну функції. 

10. Жиророзчинні вітаміни це: 

А) А,D,Е, групи В; 

Б) А,D,Е,К; 

В) С, групи В. 

11. Альтернативні варіанти одного й того ж самого гена 

називаються: 

А) алелі; Б) нуклеотиди; В) реплікація. 

12. Геном це 

А) сукупність спадкової інформації, записаної в нуклеїнових 

кислотах; 

Б) фермент, що забезпечує біосинтез РНК на матриці ДНК; 

В) правило кодування послідовності амінокислот у білках за 

допомогою послідовності нуклеотидів у нуклеотидових кислотах. 

13. Кров ссавців насичуються киснем у  

А) Правому передсерді;   Б) Печінці;   В) Капелярах альвеол. 

14. Центри захисних рефлексів (кашель, чхання, блювання) 

знаходиться у: 

А) проміжному відділі довгастого мозку; 

Б) в мозочку; 

В) в довгастому відділі головного мозку. 

15. Розвиток з неповним метаморфозом притаманний: 

А) твердокрилі; 

Б) перетинчастокрилі;  

В) прямокрилі. 
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Тищенко Вікторія Максимівна 

10 клас, Арбузинська ЗОШ І-ІІІ ст. №2, імені Т. Г. Шевченка 

 

1) Яку функцію в організмі людини забезпечує білок міозин? 

2) Між рослинною та тваринною клітиною є декілька істотних 

відмінностей. Яких органел немає у тваринній клітині? 

3) Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для 

отримання антибіотиків і вітамінів, це-?  

4) Яка структура клітини регулює її розмноження, ріст і розвиток? 

5) Основу росту будь-якого багатоклітинного організму становить 

процес 

6) Яка речовина є джерелом кисню під час фотосинтезу? 

8) Чи існують таксони, дрібніші за вид? Чому?  

9) Чому стебло є основною фотосинтезувальною частиною 

організму хвощів?  

10) Що використовують комахи  для транспортування кисню до 

кожної клітини тіла?  

11) Що забезпечує рух джгутика бактерій?  

12) З якого моменту розпочинається репродуктивний період у 

житті людини?  

13) Через що амфібії не змогли повністю «відірватися» від води?  

14) Чому під час клітинних поділів теломери вкорочуються?  

15) З чого складається еухроматин?  

 

 

Тищенко Дарʼя Олексіївна 

10 клас, Миролюбівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Новомарʼївської 

сільської ради Братського району Миколаївської області 

 

Тести з біології на тему: Репродукція та розвиток організмів. 

1. Розміри вірусів коливаються від  

      а) 20-400нм;   б) 400-600нм;       в) 600-800нм. 

2. Основною відмінністю вірусів від клітини є: 

     а) наявність більшості білків; 
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     б) відсутністю обміну речовин; 

     в) здатність до самостійного розмноження. 

3. Життєвий цикл вірусів складається з :  

    а) трьох етапів;  б) чотирьох етапів; в) п’яти етапів. 

4.  До ДНК-вмісних вірусів відносять : 

     а) вірус тютюнової мозаїки; 

     б) вірус корі;     в) вірус грипу. 

5.  Основних гіпотез походження вірусів всього: 

     а)  3;   б)  4;   в)   5. 

6. Інфекційні агенти, які  є білками з аномальною структурою це:  

     а) віроїди;   б) капсиди;   в) пріони. 

7. Набір хромосом  у ядрі клітини, що характеризуються їх числом, 

розміром,      формою називають:   

     а) генотипом;   б)  фенотипом;  в) каріотип. 

8.  Число хромосом  у соматичній клітині називається:  

     а) диплоїдним;  б) гаплоїдним;  в) моноплоїдним. 

9. За несприятливих умов паличкоподібні бактерії здатні утворювати:  

      а) спори;   б) пилок;  д) плісняви. 

10.Кон’югація – це статевий процес для : 

      а) вірусів;  б)  бактерій;  в)  пріонів. 

11. Період життєвого циклу між двома послідовними поділами 

клітини це: 

      а) інтерфаза;  б0 профаза; д)метафаза. 

12. Комплекс ДНК і білків називають: 

       а) нуклеотин;  б) хроматин;  в) нуклеосома. 

13. У стадії мітозу найшвидше діляться: 

       а) ембріональні клітини;  

       б) соматичні клітини; 

       в) нервові клітини. 

14.  Як називається ліпідна оболонка віруса? 

       а) капсид;  б) суперкапсид;  д) фібрил. 

15.  Як називається захисна оболонка віруса? 

       а) капсомер;  б) капсид;  д) нуклеїнові кислоти. 
Відповіді: 1-а,2-б,3-б,4-а,5-а,6-в,7-в,8-а,9-а,10-б,11-а,12-б,13-а,14-б,15-б. 
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Тітяниченко Микита Олексійович 

Кіровоградська Мала академія наук, 10 клас НВК «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 3 – гімназія» Знам'янської міської ради 
 

І. Тестовий тур 

Завдання групи А 
Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з чотирьох 

варіантів відповідей правильним є тільки один. Визначте правильний варіант 

відповіді: 

1. На чотирьох малюнках зображені судинно-волокнисті пучки 

рослин. Вкажіть на якому малюнку зображено відкритий 

біколатеральний пучок стебла гарбуза: 

 

 

 

   А      Б  В  Г 

2. Вислоплідник - це плід, який утворюється внаслідок... 

 А роз'єднання плодолистків під час дозрівання Б зростання 

зі шкіркою насіння В всихання маточки та розпадання на 4 

мерикампії Г зростання декількох сім'янок 

3. До внутрішньохромосомних мутацій НЕ входить: 

 А делеція Б інверсія В дуплікація         Г транслокація 

4. Акцептором електронів для нітрифікуючих бактерій є: 

А NH₄ ⁺  Б NO₂   В O2  Г NO3- 

5. До проламінів належить: 

 А гіладин       Б  гемоглабін       В трансферин     Г колаген 

Завдання групи Б 
Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів 

відповідей правильним є від 1 до 4 відповідей. Визначте правильні варіанти відповіді: 

6. Оберіть твердження, що підходять тварині, зображеній на 

малюнку: 

 

 

 

Г 
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А Імаго цих тварин живляться нектаром, пилком, обгризають 

кору молодих дерев, дозрілі плоди і фрукти; 

Б У деяких самців наявні андроконії 

В Личинки цієї тварини можуть визивати трихоцефальоз 

Г Нервова система представлена дифузним плексусом, 2 

нервовими кільцями, а також скупченням гангліїв біля органів 

чуття 

7. На малюнку зображений скелет тварини, оберіть 

твердження, що до її кровоносної системи: 

 

 

 

 

А Стінка серця складається з 3 оболонок: ендокард, міокард, 

епікард. 

Б У ембріона цієї тварини наявний артеріальний проток, через 

який кров з легеневого стовбура змішується з кров'ю з аорти. 

В Серце чотирьохкамерне зсередини повністю розділене 

міжлуночковою та міжпередсердною перегородками на 2 

половини. 

Г Швидкість серцевих скорочень у дорослої здорової особини у 

спокійному стані сягає 300-470 уд/хв. 

8. До класу тварин «Chondrichthyes» належать: 

 А  Химера європейська. Б   Китова акула. 

 В   Стефаноцер.  Г   Краснопірка. 

9. До абіотичних факторів в житті тварин НЕ належать: 

 А   Едафічні фактори. Б   Аменсалізм. 

 В   Світло.   Г   Гомотипові взаємодії. 

10. На малюнку зображено орган однієї з життєво важливих 

систем людини, оберіть правильні твердження, що до його 

функцій: 

 А  Бере участь в утворенні лютиїнізуючого гормону. 

 Б  Зумовлює дозрівання статевих фолікул у жінок. 

 В  Є бар'єром для метастазів та злоякісних утворень. 
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 Г  Здійснює фільтрацію плазми крові та зумовлює утворення 

первинної сечі. 

 
Завдання групи В 

Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи наявні 4 

твердження. Поставте ТАК поряд з правильним твердженням і поставте НІ поряд 

з неправильним: 

11.  На малюнку зображено криву залежності реабсорбції 

глюкози від її концентрації в крові (первинному фільтраті). 

Вкажіть які твердження є вірними, а які ні: 

 
 А При підвищенні концентрації глюкози близько до 600, 

потужності транспортної системи вже недостатньо для іонної  реабсорбції 

і у вторинній сечі з'являються перші сліди нереабсорбованої глюкози. 

 Б Починаючи з концентрації глюкози 350 виведення 

глюкози із сечею стає прямо пропорційним концентрації її у крові. 

 В Мембранні системи не затримують глюкозу. 

 Г Збільшення концентрації глюкози в крові збільшує 

швидкість утворення сечі. 

12. На малюнку зображено цикл розвитку малярійного 

плазмодія. Вкажіть які твердження є вірними, а які ні: 
 А Числом 23 вказана спороциста. 

 Б Числом 25 вказана доросла особина малярійного плазмодію. 

 В На певному етапі розвитку мерозоїтів малярійного 

плазмодія вони перетворюються на гамонти. 

 Г Числом 3 позначено розвиток паразита у гепатоцитах людини. 
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13. На малюнку зображена схема ХР-типу успадковування 

гемофілії (синя фігурка хвора, рожева фігурка здорова, змішана 

- носій). Вкажіть які твердження є вірними, а які ні: 

 А Гемофілія визвана рецисивною мутацією Х-хромосоми. 

 Б Гемофілія визвана рецисивною мутацією У-хромосоми. 

 В На класичну гемофілію типів А та В хворіют  

переважно чоловіки. Жінка є лише носієм.  

 Г Гемофілія визвана домінантною мутацією у аутосомах. 

 
14. На діаграмі зображено залежність дії екологічного фактора від 

його інтенсивності. Вкажіть які твердження є вірними, а які ні: 

А Найсприятливіший вплив того чи іншого фактора має назву песиум. 

Б Еврибіотні мають високий рівень толерантності до дій 

різноманітних екологічних факторів. 

В Загибель виду може статися лише при занадто сильному 

впливу  дій певного екологічного фактора. 

 Стенобіонти не зможуть вижити, якщо дія  екологічного 

фактору призведе до зони пригнічення. 

 
15. На малюнку зображено результати одного з видів медичного 

дослідження. Вкажіть які твердження є вірними, а які ні: 

 
А Під час дослідження використовують радіоізотопи за для 

створення мічених речовин. Розпад ізотопів фіксує прилад.  



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 211 

Б Прилад фіксує інфрачервоне випромінювання, що допомагає 

локалізувати запалення. 

В Дослідження метаболізму глюкози сприяє знаходженню метостаз. 

Г Дослідження не потребує введення певних речовин у тіло людини. 
ВІДПОВІДІ: 

1. А 

2. А 

3. Г 

4. В 

5. А 

6. А 

7. А,Б,В 

8. А,Б 

9. Б,Г 

10. В 

11. А-ні; Б-так; В-ні;Г-так 

12. А-так; Б-ні; В-так;Г-так 

13. А-так; Б-ні; В-так;Г-ні 

14. А-ні; Б-так; В-ні;Г-ні 

15. А-так; Б-ні; В-так;Г-ні 

 

 

Токарська Аліна Юріївна 

гурток «Загальна біологія» КПНЗ «Володимирецький районний 

будинок», 10 клас Володимирецький районний колегіум 

 

1) Він настільки смердючий, що в Сингапурі за носіння його в 

громадських місцях накладається штраф у 500 сингапурських доларів. 

Англієць, що відвідав Сіам в 19 столітті так описує свої враження від 

аромату цієї дивовижної рослини: «це схоже на поїдання оселедця з 

сиром з пліснявою над відкритим каналізаційним люком». Але люди, 

які все ж насмілились скуштувати даний екзотичний делікатес, 

говорять що він має «божественний» смак. Отже,що це за рослина? 

а) монтера; б) дурман; в) дуріан; 

2) Чому, якщо в дитинстві вирізати своє ім’я на молодому деревці 

то через багато років, коли дерево підросте (і ви також), ви з 

легкістю зможете знайти свій напис на тій самій висоті? 

а) тому що дерево росте верхівкою; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%B0%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D0%B0
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б) ви ростете швидше за дерево; 

в) тому що, вирізавши своє ім’я, ви пошкодили кору, вона 

відмерла і через те не піднімається. 

3) При потраплянні на шкіру шлунковий сік пропалить в ній дірку 

також він може розчинити леза для гоління. Так чому ж шлунок і 

досі цілий? 

а) у ньому є спеціальні ферменти які нейтралізують кислоту; 

б) тому що внутрішні стінки шлунку вкриті слизом; 

в) стінки шлунку створені з такої речовини, яку шлунковий 

сік перетравити не в змозі. 

4) Люди обробляють свої рани перекисем водню щоб запобігти 

потраплянню туди інфекцій, а ось собаки та коти зализують 

ушкодження з тією ж метою тому, що... 

а) перекись водню уже міститься в їхній слині; 

б) насправді їхній організм легко може знезаразити рану 

сам, а тварини тільки злизують кров; 

в) в слині котів та собак міститься велика кількість 

білку лізоциму. 

5) Від відсутності чого з переліченого смерть настане найшвидше: 

а) від відсутності сну; 

б) від відсутності води; 

в) від відсутності їжі. 

6)  Це найвище хвойне дерево на світі. Його висота приблизно в 50 

раз більша ніж середній ріст дорослої людини. Також цей 

представник класу хвойних має дуже товсту кору, яка добре вбирає 

вологу. Ця особливість рятує дерево від пожеж. Яка ж назва даної 

рослини? 

а) кипарис; б) секвоя; в) кедр сибірський. 

7)  Всі знають, що якщо дуже замерзнути то тіло починає трястися. 

З якою ж метою це відбувається? 

а) тіло подає сигнал що потрібно шукати тепло, щоб 

зігрітися і не отримати переохолодження; 

б) щоб зменшити витрати енергії; 

в) таким чином тіло зігрівається. 
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8) Чому зимою сечі виділяється більше ніж літом? 

а) тому що холодно; 

б) тому що зимою зменшується потовиділення; 

в) тому що ми п'ємо більше води. 

9) В Африці росте особлива рослина під назвою «Магічний фрукт», 

ягоди якої, будучи з'їденими, викликають зміну смакових відчуттів. 

Зокрема, після цього лимон здається людині солодким. Яка ж 

наукова назва цього диво-плоду? 

а) путерія солодкувата; б) пітахая; в) маракуя. 

10) Відомо, що організм людини це цілісна система, де все 

пов'язано між собою. Ось наприклад є орган, який, коли ми 

соромимось чогось і червоніємо на лиці, також  забарвлюється у 

відповідний колір. І це... 

а) шлунок; б) мозок; в) сечовий міхур. 

11) Аналізуючи її, можна дізнатися все, що потрапило в кров 

людини, включаючи ліки, наркотики, алкоголь, вітаміни і мінерали. 

Хоча стать людини за допомогою цієї бази даних визначити 

неможливо. Що це? 

а) слина; б) сеча; в) волосся. 

12) Який орган може повністю відновитися навіть після втрати 

більшої його частини ? 

а) нирка; б) печінка; в) шкіра. 

13) Цей багаторічний представник сімейства айстрових є 

найсолодшою рослиною в усьому світі. Висота цієї рослини з 

білими, дрібненькими квіточками може досягати трохи вище 

півметра і росте вона в Південній Америці. Місцеві аборигени 

прозвали її «каа ехо», що перекладається як медова трава, а наукова 

назва цієї рослини: 

а) стевія; б) солодка; в) топінамбур. 

14) Установіть відповідність між назвами тварин та кількістю кіл 

кровообігу в них: 

1) голуб сизий;                      а) 2; 

2) кіт лісовий;                        б) 1; 

3) рапана;                                в) 0. 
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4) скумбрія атлантична.   1-а; 2-а; 3-в; 4-1. 

15) З перелічених оберіть рослини з мичкуватою кореневою 

системою: 

а) квасоля; б) соняшник;  в) жито посівне; 

г) конвалія звичайна; д) кокосова пальма;  е) редиска. 

 

 

Турок Дар'я Олегівна 

10 клас, НВО «Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-

ІІ ступенів – школа мистецтв» 

 

1. Рослини – це 

А) Різнорідна група сланевих фотосинтезуючих організмів, які 

пристосувались до життя на суходолі та у воді.   

Б) Одноклітинні, колоніальні та багатоклітинні еукаріотичні 

організми, найзагальнішими особливостями яких є фото 

автотрофне живлення, наявність первинних пластид і хлорофілів a, 

b, d.  (+) 

В) Одноклітинні, фотосинтезуючі організми, які пристосувались 

до життя у болотах і прісноводних водоймах. 

2. Який спосіб живлення притаманний рослинам? 

А) Автотрофний (+); Б) Міксотрофний; В) Гетеротрофний. 

3. На які дві групи поділяють судинні рослини? 

А) Мохоподібні;  Б) Насіннєві (+); 

В) Хлорофіти;  Г) Судинні спорові(+). 

4. Справжні тварини- це 

А) Збірна група неспоріднених одноклітинних організмів, які 

мають такі спільні ознаки, як відсутність клітинної стінки, 

гетеротрофне живлення та активний амебоїдний, джгутиковий або 

війковий рух.  

Б) Клітинні еукаріотичні організми, спорідненість яких доводять 

такі ознаки як, наявність клітин одного заднього джгутика, 

мітохондрій з пластинчастими кристами, відсутність власних 

хлоропластів і фотосинтезу.(+) 
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В) Це організми, в яких тіло побудоване з великої кількості 

клітин, які спеціалізуються на виконанні певних функцій та 

різняться за будовою. 

5. До якого виду хемогетеротрофного живлення відносяться ці 

тварини? 

1. тигр   В)  А) фітофаг 

2. лань   А)  Б) сапрофаг 

3. жук-гнойовик  Б)  В) хижак 

4. блоха   Д)  Г) симбіотроф 

5. губан-чистильник Г)  Д) ектопаразит 

6. За особливостями організації багатоклітинних тварин поділяють на: 

А) Первинні багатоклітинні (+);   Б) Вторинні багатоклітинні; 

В) Білатеральні;       Г)Справжні багатоклітинні (+); 

Д) Пластинчасті. 

7. До якого класу тварин відноситься людина? 

А) Безхребетні;  Б) Плазуни; 

В) Ссавці (+);  Г) Членистоногі. 

8. Вкажіть основні функції фізіологічних систем організму людини 

1. Опорно-рухова система – Є) 2. Кровоносна система – Е) 

3. Дихальна система – Ж) 4. Травна система – Д) 

5. Видільна система – Г)  6. Статева система – Б) 

7. Ендокринна система – А) 8. Нервова система – В) 

А) регуляція функцій усіх клітин і тканин організму за 

допомогою біологічно активних речовин,  координація діяльності 

окремих органів і організму в цілому. 

Б) виконує функцію розмноження. 

В)  об'єднує всі інші системи, регулює та узгоджує їхню 

діяльність, підтримує зв'язок організму із зовнішнім середовищем. 

Г) виведення з організму продуктів обміну речовин, 

збереження сталості його внутрішнього середовища, підтримання 

водно-сольового балансу.  

Д) живлення організму завдяки процесам перетравлення їжі 

та всмоктування поживних речовин у кров і лімфу. 
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Е) забезпечує органи поживними речовинами і киснем, та 

звільняє їх від вуглекислого газу та інших продуктів 

життєдіяльності;виконує терморегуляційну функцію. 

Є) визначає і зберігає форму тіла;  опора тіла;  захист 

внутрішніх органів;  рух тіла. 

Ж) забезпечення дихання організму людини завдяки 

газообміну між повітрям і кров'ю; також вона бере участь у 

виділенні продуктів обміну. 

9. Які формені елементи належать до складу крові людини? 

А) Плазма;  Б) Еритроцити (+);  В) Лімфа; 

Г) Тканинна рідина; Д) Лейкоцити (+); Е) Тромбоцити (+). 

10. Вкажіть правильні відповіді. Серце людини: 

А) Трикамерне зі змішуванням крові у шлуночку; 

Б) Чотирикамерне (+); 

В) Має одне передсердя та два шлуночки; 

Г) Має два передсердя і два шлуночки (+); 

Д) Має одне передсердя і один шлуночок; 

Е) Права і ліва половини серця розділені товстою м'язовою 

стінкою. (+) 

11. Назвіть елементи-органогени: 

А) Фосфор; Б) Гідроген (+); В) Кальцій; Г) Натрій; 

Д) Оксиген (+); Е) Карбон (+); Є) Ферум;     Ж) Нітроген (+). 

12. ДНК – це 

А) високомолекулярний біополімер, мономером якого є залишки 

амінокислоти. 

Б) дезоксирибонуклеїнова кислота, одна з двох типів 

нуклеїнових кислот, які містяться в клітинах нашого тіла. (+) 

В) речовина, що входить до складу живої природи та бере участь 

у різних перетвореннях  енергії та інформації. 

13. Метаболізм – це 

А) сукупність хімічних процесів, що забезпечують перетворення 

речовин, енергії та інформації у клітинах (+); 

Б)це кількість енергії у кілокалоріях або кілоджоулях, виділеної 

організмом за одиницю часу; 
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В) виведення з організму продуктів життєдіяльності. 

14. Вакуоля, рибосоми, везикули, мітохондрія це 

А) органи    Б) найпростіші рослини; 

В) органели клітини (+);  Г) гібридні гепатоцити. 

15. Біологія – це 

А) наука про навколишнє середовище; 

Б) система наук про життя, про біосистеми (+); 

В) наука про захист навколишнього середовища; 

Г) наука про походження життя на Землі. 

 

 

Унгурян Катерина Сергіївна 

9-а клас, Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 148 імені Івана 

Багряного з поглибленим вивченням української мови та 

літератури м. Києва 

 

Тест «Цікава біологія» 

 1. Як називаються білі кров‘яні тільця? 

а) лейкоцити;  б) лімфоцити;  в) моноцити. 

 2. Пижик- це дитинча... 

а) північного оленя; б) нерпи;  в) тюленя. 

 3. Македонський помер у Вавилоні від лихоманки. Чим 

була заповнена його труна? 

а) медом; б) олією; в) воском; г) бальзамом. 

 4. В період античності з‘явився міцний матеріал для 

письма, що виготовлявся із тваринної шкіри. Як називався цей 

матеріал?   

а) береста; б) шовк; в) пергамент; г) папірус. 

 5. Хто має найближчий до людини генетичний код ? 

а) собака; в) свиня; г) мавпа. 

 6. Біологічне поняття «рефлекс» ввів у науку фізик і 

математик... 

а) Г.Галілей; б) Б.Паскаль; в) І.Ньютон; г) Р.Декарт. 
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 7. Нестача цього елемента викликає карієс зубів, а 

надлишок- плями на них. 

а) фосфор; б) францій; в) фтор(флуор); г) ферум. 

 8. Елемент, який визначає зелений колір рослин і 

входить до складу хлорофілу. 

а) манган; б) мідь; в) магній; г) кремній. 

 9. Який птах може літати задом наперед? 

а) яструб; б) колібрі; в) рибалочка. 

 10. Океанська щука- назва якої морської хижої риби? 

а) касатка; б) мурена; в) баракуда. 

 11. Незважаючи на назву яка пов‘язана з Персією, яку 

країну вважають Батьківщиною персику? 

а) Китай; б) Мексика; в) Північна Африка. 

 12. Батьківщиною тютюну вважають... 

а) Індія; б) Месопотамія; в) Америка. 

 13. Хто із цих доісторичних рептилій жив в океані? 

а) плезіозаври; б) птерозаври; в) пелікозаври. 

 14. Що називали китайським агрусом? 

а) ківі;  б) актинидія;  в) шовковиця. 

 15. Скільки людських рас виділяє антропологія? 

а) 5; б) 3; в) 4. 

 

 

Федоренко Софія Юріївна 

гурток «Юні дослідники біорізноманіття», Дитячий естетико-

натуралістичний центр «Камелія», 11 клас, Броварська ЗОШ l-lll 

ст. № 6 

 

1.Чи можна віднести розорювання степів та схилів одним із 

факторів, що призводять до глобального потепління клімату? 

   А) Ні, розорювання ґрунт дуже добре акумулює СО2, Н2О; 

   Б) Так, розорений ґрунт не депонує СО2. 

2.До альтернативних джерел енергії належать  

   А) Енергія сонячного випромінювання, вітру, води та ін.; 
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   Б) Енергія викопних корисних копалин; 

   В) Термоядерна енергія. 

3.Список рідкісних і типових для певної місцевості рослинних 

угрупувань, які потребують особливого режиму їхнього 

проживання  

   А) Червона книга;     Б) Зелена книга; 

   В) Чорний список;     Г) Червоний список. 

4.Біотоп – це екосистема: 

   А)Топологічного рівня; Б)Регіонального рівня; В)Біосферного рівня. 

5.Вкажіть біосферний заповідник  

   А) Асканія – Нова;     Б) Синевир; 

   В) Медобори;     Г) Подільські Товтри. 

6.Серед наведеного переліку адвентивними видами рослин є: 

   А)Люцерна серпувата;     Б)Череда трироздільна; 

   В) Верба біла;     Г) Золоту́шник канадій́ський. 

7.Який тип взаємодії відносин омели білої з деревами? 

   А) Мутуалістичний;   Б) Напівпаразитичний;    В) Конкурентні. 

8.Відсутність у місті мохів і лишайників на стовбурах дерев 

свідчить про: 

   А) Чисте повітря;   Б) Забруднене повітря;   В) Екологічне лихо. 

9.Сукцесійні процеси у степових екосистемах спричинені 

відсутністю випасання ВРХ призводять до:  

   А) Збільшення частки злакових; 

   Б) Заростання чагарниками;   В) Заростання деревами. 

10.Найбільшу кількість серед усіх організмів на землі складають: 

   А) Бактерії;   Б) Ссавці;   В) Птахи;   Г) Людина. 

11.Складником національної екологічної мережі не є 

   А) Природні регіони;   Б) Природні кордони; 

   В) Екосистеми антрапогенних ландшафтів;   Г) Природні ядра. 

12.Спеціальна установа ООН, що надає великого значення роботі в 

галузі економічної освіти, охорони навколишнього середовища  

   А) МАГАТЕ;   Б) ЮНІСЕФ;   В) ЮНЕП;   Г) Грінпіс. 

13.В утворенні ґрунту беруть участь 

   А) Материнська природа + вода; 
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   Б) Живі організми; 

   В) Живі організми + хімічні елементи. 

14.Об'єктами охорони Зеленої книги України є: 

   А) Природні рослинні угрупування; 

   Б) Природні рослинні популяції; 

   В) Рідкісні рослини; 

   Г) Біоценоз. 

15.У якому році на Саміті в Нью-Йорку було ухвалено цілі сталого 

розвитку на період до 2030 року? 

   А) 2000;   Б) 2015;   В) 2020;   Г) 2018. 

 

 

Федорченко Єлизавета Олександрівна 

11-в клас, КЗ «Навчально-виховне об'єднання № 25 «ЗОШ І-ІІІ ст., 

природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання 

«Ліра» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області 

 

Творче завдання 

1. Навіщо акула випльовує свій шлунок? 

а) для спарювання;     б) очищення;     в) для харчування. 

2. Найсильніший м'яз в тілі людини? 

а) язик;                            б) ікри;                в) шия. 

3. Яка довжина всіх нервів у людини? 

а) 60 км;                          б) 75 км;                в) 45 км. 

4. Перший біолог у світі? 

а) Неємія Грю;      б) Антоні ван Левенгук;       в) Аристотель. 

5. Колір крові у певних видів молюсків? 

а) червоний;                   б) блакитний;             в) зелений. 

6. Який факт про тихоходки – правда? 

а) смертельна доза радіації - 500 бер; 

б) їх швидкість більше 10 км/год; 

в) переносять охолодження рідким гелієм до -271 ⁰ С. 

7. Бамбук – це? 

а) трава;           б) дерево;             в) ліана. 
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8. Отруйними рослинами є  

а) ангельські труби; молочай Лорел; 

б) Незабудки; рицина; в) Люцерна; нігтики. 

9. Найбільший внутрішній орган людини? 

а) легені;            б) товста кишка;             в) тонка кишка. 

10. Коли перестає рости людський мозок? 

а) після 25 років;        б) після 10 років;        в) після 18 років. 

11. Ємність людського мозку? 

а) 4 терабайта;        б) менше 2 терабайтів;       в) 5 терабайта. 

12. Основне завдання космічної біології? 

а) вивчення неземної форми життя; 

б) захисту людей від впливу космічної радіації; 

в) пошук інопланетян. 

13. Найнебезпечніша риба в світі? 

а) піраньї;            б) акула;             в) риба хірург. 

14. Тварина, яка прожила 18 місяців після декапітації 

а) півень;            б) змія;             в) корова. 

15. Кріобіологія – це? 

а) розділ біології, що вивчає вплив низьких температур на 

різні біологічні процеси; 

б) технологія збереження в стані глибокого охолодження 

людей; 

в) лікування застуди, фізіотерапевтична процедура 

 

 

Фортуна Іван Олександрович 

10 клас, Врадіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

 

1. Гібриди першого покоління під час складання схем схрещування 

позначають так: 

А) F2;   б) Р;  в) F1;  г) F3. 

2. Гібриди різних поколінь під час складання схем схрещування 

можуть позначати так: 

А) F2;  б) Р;  в) F1;  г) F3. 
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3. Гібриди другого покоління під час складання схем схрещування 

позначають так: 

А) F2;  б) Р;  в) F1;  г) F3. 

4.  Особини батьківського покоління під час складання схем 

схрещування позначають так: 

А) F2;  б) Р;  в) F1;  г) F3. 

5. Особина з генотипом АА утворює гамети: 

А) тільки а; Б) А, а і Аа; В) тільки А і а; Г) тільки А. 

6. Особина з генотипом Аа утворює гамети: 

А) тільки а; б) А, а і Аа; в) А і а; г) тільки А. 

7. Гетерозиготами є особини з генотипом: 

А) Аа;  б) аа;  в) Bb;  г)AaBb. 

8. Особина з генотипом АаВb може утворювати гамети: 

А) АВ; б) Ab;  в)aB;  г)AA. 

9. Про який вид домінування йде мова у тексті? 

«У гетерозиготи проявляється тільки дія домінантного алеля, й 

ознака виглядає так, як і в домінантної гомозиготи». 

А) Повне домінування; 

Б) Неповне домінування;  В) Кодомінування; 

10. Про який вид домінування йде мова у тексті? 

«Гетерозигота має проміжний прояв ознаки порівняно з проявом 

цієї ознаки у домінантної і рецесивної гомозигот». 

А) Повне домінування; 

Б) Неповне домінування;  В) Кодомінування. 

11. Прояв якого генетичного закону виражається у розщепленні за 

фенотипом  9:3:3:1?  

А) Закон однотипності гібридів першого покоління; 

Б) Закон розщеплення спадкових ознак у нащадків гібрида; 

Г) Закон незалежного успадкування 

12. Прояв якого генетичного закону виражається у розщепленні 

за фенотипом 3:1?  

А) Закон однотипності гібридів першого покоління; 

Б) Закон розщеплення спадкових ознак у нащадків гібрида; 

В) Закон незалежного успадкування. 
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13. Г. Мендель сформулював закони спадковості, провівши досліди: 

А) з кукурудзою;    Б) з дрозофілою; 

В) з житом;     Д) з горохом. 

14.  Задача. У рослини колір пелюсток кодується одним геном. 

Домінантний алель А забезпечує червоне забарвлення пелюсток, а 

рецесивний а — біле. Домінування неповне, і гетерозиготні 

рослини мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з 

червоними й рослину з білими пелюстками. Серед гібридів 

першого покоління: 

А) усі матимуть білі пелюстки;   Б) усі матимуть червоні 

пелюстки;   В) усі матимуть рожеві пелюстки;   Г) 50% матимуть 

білі пелюстки, а 50% — червоні. 

15. Задача. У рослини колір пелюсток кодується одним геном. 

Домінантний алель А забезпечує червоне забарвлення пелюсток, а 

рецесивний а ˗ біле. Домінування неповне, і гетерозиготні рослини 

мають рожеве забарвлення пелюсток. Схрестили рослину з 

червоними й рослину з білими пелюстками. Серед гібридів другого 

покоління: 

А) 25% матимуть рожеві пелюстки, 50% ˗ червоні, 25% ˗ білі; 

Б) 25% матимуть білі пелюстки, 50%  ̠рожеві, 25% ̠  червоні; 

В) усі матимуть рожеві пелюстки; 

Г) 50% матимуть рожеві пелюстки, а 50% ˗ червоні. 

 

 

Франчук Марія Романівна 

учениця 10 БХ класу КЗ «Ліцей «Науковий» міської ради міста 

Кропивницького» 

 

Тестові завдання з біології 

1. Дмитро побував на екскурсії в печері, де було багато кажанів. 

Удома він злякався струменю води, що витікав із крана. Про що це 

говорить? (Б) 

      А) вода була ржана;     Б) сказ;      В) гідрофобія; 

      Г) втрата зору;      В) психічне порушення. 
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2. Вони суперважливі для імунної системи. Розмноження є сенсом 

їхнього життя. І для цього «аборигенам» потрібна жива клітина. 

Про кого йдеться? (Г) 

      А) амеба;       Б) БАР;        В) кров'яні елементи        Г)віруси  

3. Що спільного для всіх вірусів? (декілька прав відповідей) (А, Б, 

В, Ґ) 

      А) Не живуть без хазяїна;        Б) вбивають живі клітини; 

      В) заражають живі клітини;    Г) всі - ДНК вмісні; 

      Ґ) постійно реплікуються. 

4. Чи виліковується вірусний гепатит С? (А) 

     А) Так;       Б) Ні.  

5. Які з наведених ознак є спільними для акули, черепахи і 

дельфіна? (Г,Ґ,Д) 

     А) зовнішнє запліднення;   Б) шкіра містить слизові залози; 

     В) органи дихання-зябра;   Г) замкнена кровоносна система; 

     Ґ) є внутрушній скелет;      Д) нервова система трубчастого типу. 

6. Чи є у коня жовчний міхур? (Б) 

     А) Так;              Б) ні. 

7. Які клітини людського організму вражає гепатит С? (Б) 

    А) кісткового мозку;        Б) печінки;        В) лімфатичної системи; 

8. Який рефлекс з’являється в новонародженого першим? (Б) 

     А) хапальний;   Б) дихальний;   В) смоктальний;   Г) жувальний.  

9. «Біологічний годинник» - це реакція живих організмів, 

насамперед, на: (А) 

     А) чергування світлих і темних періодів протягом доби; 

     Б) зміни t° й вологості; 

     В) коливання напруження магнітного поля Землі; 

     Г) коливання сонячної активності.  

10. Встановіть відповідність  (1-Г, 2-Д, 3-Б, 4-В) 

1віруси      А складаються тільки з молекули нуклеїнової кислоти 

2пріони                            Б містять нуклеоїд  

3клітина прокаріотів      В містять ендоплазматичну сітку 

4клітина еукаріотів        Г складаються з ДНК або РНК 

                                         Д складаються лише з білкової молекули 
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11. Уміст води в тканинах організму людини (А) 

    А) залежить від віку людини та типу тканини;  

    Б) не залежить від віку людини;  

    В) не залежить від типу тканини;  

    Г) не залежить від інтенсивності обміну речовин. 

12. Міцність і твердість кісткової тканини, а також черепашок 

молюсків залежить від вмісту в них   (Б) 

     А) барій карбонату;                   Б) кальцій ортофосфату; 

     В) стронцій метафосфату;        Г) калій ортофосфату. 

13. Чому атмосферний тиск майже не впливає на форму 

життєдіяльності організмів суходолу     (В) 

    А) зовнішній або внутрушній скелет захищають організм від 

стискання;  

    Б) стінки клітин виявляють високу стійкість проти стискання;  

    В) найбільшу частку живих клітин становить вода, об’єм якої не 

змінюється під час стискання;  

14. Мозок не відчуває болю. У мозку немає больових рецепторів, 

тому сам по собі він нічого не відчуває. Чому ж в такому випадку 

існує головний біль?   (В) 

    А) нервові клітини мозку відновлюються; 

    Б) відсутність больових імпульсів; 

    В) мозок оточений безліччю інших тканин, судин і нервів. 

15.Головним джерелом мінливості є   (В) 

       А) видоутворення;      Б) макроеволюція;       В) мутації.  

 

 

Хохлова Тетяна Євгенівна 

11 клас, Житомирський міський ліцей № 1 

 

Тест (15 запитань) 

1. Як називається розвиток організму з незаплідненої яйцеклітини: 

a) ембріогенез; 

b) поліембріонія; 

c) клонування; 
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d) партеногенез; 

e) овогенез. 

2. Оберіть кілька ознак, притаманних гаметам:  

a) не здатні до поділу; 

b) гаплоїдний набір хромосом; 

c) активно діляться; 

d) утворюються в результаті мейозу; 

e) диплоїдні. 

3. Багаторазовий мітотичний поділ зиготи, зображений на 

малюнку, називається: 

 
a) гаструляція; 

b) дроблення; 

c) органогенез; 

d) нейруляція. 

4. У людей трапляються різні порушення хромосомного набору, у 

тому числі й за статевими хромосомами. Вони виникають 

унаслідок порушень мейозу під час утворення статевих клітин у 

батьків. Серед наведених патологічних хромосомних наборів 

укажіть ті, які могли утворитися внаслідок порушень мейозу в 

батька. 

І. XXX; 

ІІ. XXY; 

ІІІ. XYY. 

5. До амніот - тварин, у яких у зв'язку з виходом на сушу з'явилися 

водні зародкові оболонки - належать (оберіть кілька):  

a) ссавці; 

b) ланцетник; 

c) плазуни; 

d) риби; 
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e) амфібії; 

f) птахи. 

6. Оберіть організми, які належать до анамній : 

a) хрящові риби; 

b) рептилії; 

c) амфібії; 

d) птахи; 

e) ссавці; 

f) безчерепні (ланцетник). 

7. Науково обґрунтоване припущення, що висувають для 

пояснення факту,який безпосередньо не спостерігається-це  

a) науковий факт; 

b) гіпотеза; 

c) наукова теорія; 

d) біологічний закон. 

8. Яке наукове поняття ілюструє дане визначення: «Усе пов’язане 

з усім. Усе має кудись діватися»: 

a) Факт; 

b) Гіпотеза; 

c) Теорія; 

d) Закон. 

9. Метод дослідження об’єктів за допомогою їхньої спрощеної 

імітації це -  

a) Порівняльно-описовий; 

b) Експериментальний; 

c) Моніторинг; 

d) Моделювання. 

10. Знайдіть зайву тварину з погляду замкненої і кровеносної 

системи у кожному випадку:  

1. а). дощовий червяк. б). річковий рак, в). комар. 

г) виноградний равлик. 

2. а). дощовий червяк,б). креветка в). сарана 

3. а). дощовий червяк. б). річковий рак в). бджола г). павук  
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4. а) дощовий червяк. б). щука, в).камар г) ропуха. 

11. Вкажіть функції вуглеводної ділянки глікопротеїдів клітинної 

мембрани: 

А). відштовхує молекули, що оточують клітину; 

Б). впорядковують молекули, що оточують клітину; 

В). розщеплює молекули, що оточують клітину; 

Г). розпізнає молекули, що оточують клітину. 

12. За добу людина споживає в середньому 0,8 кг. кисню. Одне 

дерево за вегетаційний період поглинає близько 44 кг. 

вуглекислого газу. Розрахуйте на скільки днів вистачить людині 

кисню, що виділяється одним деревом за вегетаційний період? 

А). 10; Б). 20;  В). 30;  Г). 40. 

13 Як називається порожнина гаструли, що потім перетворюється 

на порожнину травної трубки?  

a) гастроцель; 

b) невроцель; 

c) бластоцель; 

d) целом. 

14. Відповідно до синтетичної теорії еволюції елементарною 

одиницею еволюції є:  

А) особини; 

Б) популяція; 

В) вид; 

Г) біосфера. 

15. Які твердження щодо мейозу правильні? 

1. Мейоз забезпечує сталість хромосомного набору при 

статевому розмноженні; 

2. Результатом мейозу є утворення двох гаплоїдниї клітин з 

однієї диплоїдної; 

3. Під час профази 1 мейозу відбувається кросинговер . 

А). лише 1, 2; 

Б). лише 1, 3; 

В). лише 2, 3; 

Г). лише 1,2,3. 
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Христич Крістіна Василівна 

11 А клас, Одеська загальноосвітня школа № 65 І-ІІІ ступенів 

 

1. Розпізнайте і назвіть біологічний об'єкт, вторинна структура 

якого називається «листок конюшини». 

А) ДНК; Б) мРНК; В) рРНК; Г) тРНК. 

2. В чому полягає основна відмінність нуклеїнових кислот від 

інших біополімерів? 

А) Містять велику кількість мономерів;  

Б) Мономери мають складну трикомпонентну будову; 

В) Мономери поєднані ковалентними зв'язками; 

Г) Мономери утворюють циклічну форму молекули. 

3. Виберіть ознаку подібності усіх клітин. 

А) Універсальна мембранна будова; 

Б) Подібність процесів мітозу й мейозу; 

В) Наявність ядра й хромосом; 

Г) Наявність мембранних органел. 

4. Клітина тварин відрізняються від клітин рослин й грибів наявністю... 

А) Пластид; Б) Глікогену; В) Глікокаліксу; Г) Великих вакуоль. 

5. Який процес, що відбувається в ядрі, забезпечує передачу 

спадкової інформації дочірнім клітинам? 

А) Репарація ДНК;  Б) Утворення рибосом; 

В) Реплікація ДНК;  Г) Сплайсинг. 

6. Коли хромосоми стають двохроматидними? 

А) Перед поділом клітини;  Б) Під час поділу клітини;  

В) Після поділу клітини;  Г) В кінці поділу клітини.  

7. Назвіть правило що сформульоване таким чином: «Особливості 

каріотипу особин виду залежать від кількості, розмірів та форми 

хромосом». 

А) Специфічності;  Б) Стабільності; 

В) Індивідуальноті;  Г) Неперервності. 

8. Наведіть приклади процесів катаболізму: 

А) Фотосинтез;  Б) Хемосинтез;  В) Гліколіз;  Г) Синтез білків. 

9. Реакції розщеплення складних органічних сполук до простих 
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здійснюються в клітинах шляхом ... 

А) Гліколізу;   Б) Ізомеризації; 

В) Негідролітичного розпаду; Г) Гідролізу. 

10. Назвіть регуляторну ділянку, розташовану в кінці лактозного оперона 

А) Оператор; Б) Регулятор ген; В) Структурний ген; Г) Термінатор. 

11. Скільки амінокислот закодовано в ланцюжку мРНК, який 

складається з 60 нуклеотидів, яких перший і останній триплети 

беззмістовні? 

А) 9; Б) 10;  В) 18;  Г) 20. 

12. В анафазі мітозу до полюсів клітини розходяться 

однохроматидні хромосоми. Скільки хромосом має клітина людини 

в анафазі мітозу? 

А) 23; Б) 46;  В) 69;  Г) 92. 

13. Скільки хромосом у дочірніх клітинах після мейозу, якщо 

материнська клітина мала 8 хромосом? 

А) 4; Б) 8;  В) 16;  Г) 24. 

14. Чим завершується ембіогінез квіткових? 

А) Утворенням квітки; Б) Утворенням триплоїдного ендосперму; 

В) Формуванням зиготи;  Г) Утворенням насінини. 

15. Сутність якого методу генетики полягає у вивченні 

функціонування , кількості, форми і розмірів хромосом ? 

А) Гібридологічного; Б) Цитогенетичного; 

В) Біохімічного;  Г) Генеалогічного.  
 

 

Цвєла Єлизавета Вадимівна 

Криворізька гімназія № 95, 9 клас 
 

Тест з біології  
Виберіть одну правильну відповідь: 

1) Яке суцвіття не належить до простих? 

a) Головка; 

b) Щиток; 

c) Волоть; 

d) Китиця. 
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2) Який тип з нижче наведених має радіальну симетрію? 

a) Плоскі черви; 

b) Молюски; 

c) Кишковопорожнинні. 

3) Які відділи має серце жаби? 

a) 2 передсердя 1 щлуночок; 

b) 1 передсердя 2 щлуночка; 

c) 2 передсердя 2 щлуночка; 

d) 1 передсердя 1 щлуночок. 

4) Хто з цих тварин відноситься до ссавців? 

a) Окунь; 

b) Скат; 

c) Дельфін. 

5) Який хімічний елемент входить до складу гемоглобіну? 

a) Fe; 

b) N; 

c) Mg; 

d) K. 

6) Зі скількох півкілець складається трахея? 

a) 20-25; 

b) 7-10; 

c) 2-5; 

d) 16-20. 

7) Які клітини є основною масою печінки: 

a) Гепатоцити; 

b) Моноцити; 

c) Лімфоцити;  

d) Меланоцити. 

8) В скелеті голови які кості парні ? 

a) Потилична; 

b) Лобна; 

c) Скоренева. 

9) З яких етапів складається трансляція? 

a) Ініціація, елонгація, термінація; 
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b) Елонгація, термінація; 

c) Ініціація, реплікація, транскрипція. 

10) Який рік вважається роком народження генетики? 

a) 1900; 

b) 1865; 

c) 1932; 

d) 1905. 

11) Як називаються хромосоми однієї пари? 

a) Аналогічні;  

b) Ідентичні; 

c) Гомологічні. 

12) Як називається той період інтерфази коли відбудовується 

подвоєння хроматид у ДНК? 

a) Анафаза; 

b) Постсинтетичний;  

c) Пресинтетичний; 

d) Синтетичний. 
Вкажіть декілька правильних відповідей : 

13) Яка ділянка ДНК не кодує послідовність амінокислот в 

молекулах білків? 

a) Екзони; 

b) Інтрони; 

c) Спайсери; 

d) Ген. 

14) Які з наведених залоз належать до ендокринних? 

a) Гіпофіз; 

b) Тимус; 

c) Печінка; 

d) Жовчний міхур. 

15) Що за захворювання відносяться до інфекційних? 

a) Ботулізм; 

b) Гастрит; 

c) Виразка; 

d) Холера ; 

e) Сальмонела. 
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Цегельник Кира Олександрівна 

гурток «Юні екологи», БТДЮ м. Мирноград, 9 клас, 

Загальноосвітня школа I-III ступенів № 1 Мирноградської міської 

ради Донецької області 

 

1. Транспортну функцію виконує:  

А) Сполучна тканина;   Б) М'язова тканина; 

В) Нервова;    Г) Епітеліальна тканина.  

2. На відміну від мохів у хвощів є:  

А) Стебла; Б) Листя; В) Корені; Г) Пагони. 

3. Тільки у ссавців є:  

А) слухові кісточки;  Б) Молочні залози; 

В) Четирехкамерне серце; Г) Легені. 

4. В результаті якого процесу усе живе на Землі забезпечується 

їжею і киснем? 

А) Біосинтезу білку;  Б) Енергетичного обміну; 

В) Фотосинтеза. 

5. Хто є основоположником медицини?  

А) Авіценна; Б) Арістотель; В) Гіппократ. 

6. Для кожного виду характерний певний набір хромосом, який 

зберігається постійним завдяки процесам:  

А) Обміну речовин; Б) Мітозу, мейозу і запліднення; 

В) Біосинтеза білка. 

7. Мономерами білків є:  

А) Амінокислоти; Б) Глюкоза; В) Нуклеотиди. 

8. Найбільша залоза в організмі людини?  

А) Гіпофіз; Б) Печінка;  В) Надниркові залози. 

9. В результаті якого процесу усе живе на Землі забезпечується 

їжею і киснем? 

А) Біосинтезу білку;  Б) Енергетичного обміну; 

В) Фотосинтезу. 

10. Основне значення бактерій в природі?  

А) Одне з ланок в ланцюжку живлення; 

Б) Забезпечення кругообігу речовин в природі; 
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В) Знезараження стічних вод. 

11. Кожна щелепа має:  

А) 2 різці;   Б) 4 різці;  В) 6 різців. 

12. В ротовій порожнині відбувається:   

А) Тільки механічна обробка; 

Б) Механічна і хімічна обробка їжі; 

В) Тільки хімічна обробка. 

13. Пережована змочена слиною їжа з ротової 

порожнини потрапляє спочатку в: 

А) Стравохід; Б) Глотку;  В) Шлунок. 

14. Жир перетравлюється в: 

А) Ротовій порожнині; Б) Шлунок; В) Дванадцятипала кишка. 

15. Жовч містить:   

А) Фермент; Б) Речовина, розкладаюча краплю жиру. 

 

 

Чаус Дар'я Дмитрівна 

учениця 10 класу Миколаївська гімназія № 2 

 

Тест з біології 
(Вказати лише одну правильну відповідь) 

1. Молекулярне клонування — група методів у молекулярній 

біології та біотехнології, пов'язаних зі створенням рекомбінантних 

молекул ДНК і отриманням багатьох копій цієї молекули in vivo 

(всередині організму). Термін «клонування» в даному випадку 

означає, що з однієї клітини, що містить рекомбінантну молекулу 

ДНК, шляхом мітотичного поділу утворюється велика кількість 

ідентичних за генетичною інформацією клітин - клонів. Установіть 

правильну послідовність процесу молекулярного клонування (від 

початку до завершення процесу). 
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А лігування → трансформація → скринінг → рестрикція. 

Б рестрикція → лігування → трансформація → скринінг. 

В скринінг → трансформація → рестрикція → лігування. 

Г рестрикція → скринінг → лігування → трансформація. 

Д трансформація → скринінг → лігування → рестрикція. 

Відповідь: _______. 

2. У більшості видів ссавців сон може бути розділений на фазу 

швидких рухів очей і фазу повільного сну. Ці фази сну і стан 

неспання пов’язані з характерними змінами активності деяких 

популяцій нейронів головного мозку. Цікаво те, що деякі ссавці, 

коли приходить час відпочинку, здатні «відключати» лише одну 

півкулю мозку і закривати при цьому протилежне око (ліве око 

буде закрите, коли права половина мозку спить, і навпаки). Який із 

цих видів ссавців здатен до подібного сну з використанням одної 

півкулі головного мозку? 

             А                        Б                     В                       Г 

    
Зелена черепаха  Африканський страус Курка банківська  Капський морський котик  

Відповідь: ___. 

3. Райдужний евкаліпт - рослина, яка навряд чи залишить 

байдужим будь-кого, хто її побачить.  Дерево вражає не стільки 

розмірами, а воно досягає у висоту 70 - 75 метрів, скільки 

незвичайної забарвленням ствола, завдяки чому й отримала таку 

назву. Чому ж цей евкаліпт має такий дивовижний вигляд?  

 
А Місцезростання цього виду евкаліпту припадає на землі, які 

дуже багаті на нікелеві руди. 
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Б Райдужність цього дерева залежить від різноманітних 

бактерій, що відмінні між собою за біохімічною активністю та 

мають неоднаковий набір ферментів, що по різному реагують на 

однакові субстрати.  

В Райдужний евкаліпт знаходиться в місцевості, що забруднена 

діоксидом сірки, та вкрите лишайниками роду ксанторія. В 

залежності від концентрації діоксиду сірки лишайник змінює колір 

від білого до фіолетового відтінків.   

Г Відшарування кори в райдужний евкаліпту відбувається 

нерівномірно. Яскраво-зелений колір має молода кора, а потім вона 

поступово темніє аж до темно-бордового.  

Відповідь: ___. 

4. Блохи належать до тимчасових ектопаразитів, що живляться 

кров’ю. Зараження бліх відбувається під час живлення на хворих 

тваринах. У шлунку блохи бактерії інтенсивно розмножуються та 

утворюють «пробку», що призводить до непрохідності кишечнику. 

При смоктанні кров хазяїна не може потрапити в кишечник блохи, 

тому вона відригує в ранку цю «пробку» разом з бактеріями, 

унаслідок чого людина заражається. Блохи є переносниками 

багатьох хвороб. Яка з перелічених недуг з’явилася за правління 

Флавія Петра Савватія Юстиніана? 

 
А Туляремія 

Б Енцефаліт 

В Чума 

Г Проказа 

Д Малярія 

 

Відповідь: ____. 

5. У 1988 році була сформована Дж. Хоуном та К. Самерсвілем 

АBC-модель розвитку квітки. Вона була придумана задля 

пояснення росту та розвитку особистих органів квітки з точки зору 

молекулярної генетики та біології росту. Згідно АВС-моделі, 

функції генів класу А необхідні для закладання чашолистків; гени 

класу С необхідні для закладання гінецею. Також відомо, що 
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експресія генів класу А і В призводить до утворення пелюсток, а 

гени В і С визначають утворення тичинок. На сьогодні існує 

модель, що включає ще гени класу D, що відповідають за 

утворення насінного зачатку, який здійснюється після закладання 

гінецею, та гени класу E, без яких не відбувається розвиток органів 

квітки, а вся квітка буде складатися тільки з чашолистків. Уважно 

розгляньте таблицю та з’ясуйте, який клас гену (A, B, C, D, E) буде 

відповідати певній цифрі (1, 2, 3, 4, 5) у комірці. 

 
А 1-A , 2-E , 3-D , 4-C , 5-B. 

Б 1-B , 2-E, 3-A , 4-C , 5-D. 

В 1-A , 2-C , 3-D , 4-B , 5-E. 

Г 1-А, 2-С , 3-D , 4-E , 5-B. 

Відповідь: _____. 

6. Ми вже знаємо, що за будовою лейкоцити ділять на дві 

великі групи: зернисті, або гранулоцити, і незернисті, або 

агранулоцити. До гранулоцитів відносяться нейтрофіли, 

еозинофіли і базофіли, а до агранулоцитів – лімфоцити та 

моноцити. Цікаво, що найменування клітини зернистого ряду 

отримали від здатності фарбуватися різними барвниками. Які 

барвники сприймають еозинофіли, базофіли та нейтрофіли, якщо 

фарбування за Романовським-Гімзою спричиняє у еозинофілів 

забарвлення помаранчево-рожевого кольору, у базофілів – синьо-

фіолетового кольору, а в нейтрофілів від пурпурного до 

фіолетового? 

 
2 – сегментоядерний нейтрофіл, 3 – паличкоядерний нейтрофіл,  4 

– еозинофіл, 5 - базофіл 
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А еозинофіл – лужні барвники; базофіл – кислі барвники; 

нейтрофіл – як лужні, так і кислі.  

Б еозинофіл – як  лужні, так і кислі барвники; базофіл – лужні 

барвники; нейтрофіл – кислі. 

В еозинофіл – кислі барвники; базофіл – лужні барвники; 

нейтрофіл – як лужні, так і кислі. 

Г еозинофіл – кислі барвники; базофіл – лужні барвники; 

нейтрофіл – тільки лужні барвники.  

Відповідь: ___. 
(Встановіть відповідність) 

7. За останні роки методи дослідження ДНК отримали 

колосальний розвиток. До найдосконаліших методів, за допомогою 

яких вивчається ДНК, відносяться методи створення молекул ДНК 

шляхом з’єднання послідовностей, що мають абсолютно різне 

походження. Одержуваний продукт називають рекомбінантною 

ДНК, а основні дослідження проводять переважно на бактеріях, 

яким вводять рекомбінантні плазміди. Весь процес отримання 

таких бактерій називають молекулярним клонуванням. Встановіть 

відповідність між назвою ферменту та його функцією у процесі 

молекулярного клонування. 

 

Назва ферменту Функція ферменту 

А Зворотна 

транскриптаза 

(ревертаза) 

1 «Зшивання» вільних 

кінців ДНК 

Б Лігаза 2 Руйнує молекулу ДНК 

 

В Рестриктаза 

3 Бере участь у синтезі 

комплементарного 

ланцюга ДНК 

 

Відповідь:_________ 
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8. Встановіть відповідність між різними класами гельмінтів, 

джерелом їх інвазій та поширенням у світі. 

 

Паразит Джерело інвазії 

Локалізація 

паразита в 

людині 

Поширення 

Сисун 

легеневий 

 

 

1. Домашні 

(собаки, коти) та 

дикі (вовк, 

шакал, лисиця, 

єнот, песець) 

хижі м’ясоїдні 

тварини, в 

організмі яких 

паразитує 

дорослий 

гельмінт 

А Дорослі 

гельмінти 

мешкають у 

лімфатичних 

судинах і вузлах 

D Лише у 

країнах 

Південно-

Східної Азії: 

Індії, Китаї, 

Кореї, на 

Філіппінах, у 

Малайзії, 

Тайланді, 

Індонезії 

Гарбузовий 

ціп’як 

 

 

2. Періодичного 

штаму – людина, 

субперіодичного 

штаму – дикі 

коти, собаки, 

деякі мавпи, від 

яких може 

заражатися і 

людина. 

В Плевральна 

порожнина, 

бронхи, легені  

E Реєструють по 

всьому світу 

Brugia malayi 

 

3. Є людина, 

хвора на 

парагонімоз, 

домашні та дикі 

ссавці. 

С  Тонка кишка F Китай, Корея, 

Японія, країни 

Африки, 

Америки 

Відповідь:   

 

 

 

 

 

Паразит Джерело 

інвазії 

Локалізація 

паразита в людині 

Поширення 

Сисун легеневий    

Гарбузовий ціп’як    

Brugia malayi    
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9. Високий рівень обміну речовин у птахів пов’язаний із 

переробленням ними великої кількості їжі. Дрібні птахи гинуть без 

їжі вже через 15-30 годин, голуби – через 7-9 днів, великі орли та 

сови можуть голодувати до місяця. Птахи хоч і можуть певний час 

обходитися без їжі, але її потребують усі. Увідповідніть птахів із 

характерною для них їжею (для одного з цих птахів відповідають 

два виду їжі). 

 

    
       A                 Б                В                  Г 

      
        1                   2                     3                      4                  5 

Відповідь: ____________ 

10.  Причиною геномних хвороб, або анеуплоїдій, є 

нерозходження хромосом при поділі клітини. У нормі при мейозі 

пари гомологічних хромосом розходяться, й у кожному 

сперматозоїді чи яйцеклітині міститься тільки по одній хромосомі 

(гомологу) кожної пари. Однак лише деякі хромосомні патології 

зустрічаються у немовлят, а в основному в таких випадках 

розвиток припиняється ще в ембріональний період. Встановіть 

відповідність між анеуплоїдією та синдромом, що для неї є 

характерним. 
А Моносомія статевих хромосом 1. Синдром Дауна 

2. Синдром Шершевського – Тернера  

3. Синдром трипло-Х 

4. Синдром Едвардса 

5. Синдром Клайнфельтера 

6. Синдром Патау 

Б Трисомія статевих хромосом 

В Трисомія аутосом 
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 Відповідь:  

 

(Вказати, які твердження є вірними «+», а які – невірними «-») 

11. Причина дитячої прогерії - випадкова мутація в гені LMNA, 

який відповідає за синтез особливого білка – преламіна А. Це 

з'єднання бере участь у формуванні внутрішньої оболонки (ламіни) 

клітинного ядра. Якщо LMNA виявляється дефектним, то замість 

преламіна А формується його пошкоджений аналог – прогерін, що 

неправильно інтегрується в пластинку.  Чому ж клітини з 

дефектним LMNA втрачають здатність нормально ділитися? 

 

 
А Прогерін застрягає в ядерній мембрані, в результаті чого він 

не здатен надати необхідну структурну підтримку ядру. 

Б Гетерохроматин втрачає зв’язок із ядерною оболонкою і 

заплутується, що порушує його взаємодію із РНК-полімеразою і 

призводить до нестабільності геному.  

В Прогерін негативно впливає на формування мікротрубочок, 

що спричиняє порушенню в утворенні веретена поділу, а тому 

хроматиди не здатні правильно розходитися до полюсів. 

Г Прогерін збільшує процент нерепарованих дволанцюгових 

розривів ДНК після дії іонізуючого випромінення.  

 Відповідь: 

 

 

  А Б В 

   

А Б В Г 
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12. Зубастий монстр з глибини, вудильник, який заманює 

здобич яскравим світлом прямо собі в пащу, нещодавно поставив 

перед вченими нову загадку. Наука вже знала: світло, що виходить 

від цього відростка, проводиться біолюмінесцентними бактеріями 

(Photobacterium luciferum), які, збираючись всередині «приманки» 

вудильника, виробляють світло. Цікавим є той факт, що 

люмінесцентні бактерії не виробляють світло, коли їх клітини 

знаходяться в морській воді. Чому ж тоді бактерії Photobacterium 

luciferum виробляють світло всередині «приманки», та не роблять 

цього у звичайній морській воді? 

 
А У морському середовищі бактеріям Photobacterium luciferum 

важко одержувати достатню кількість кисню для нормального 

перебігу біолюмінісценції, тому завдяки симбіозу з рибою-хазяїном 

бактерії отримують велику кількість кисню задля стимулювання 

необхідної кількості люциферази. 

Б У «приманці» вудильника бактерії Photobacterium luciferum 

здатні взаємодіяти тільки в симбіозі з морськими бактеріями Vibrio 

fischeri, в результаті чого виробляють фермент люциферазу. Без 

участі риби-хазяїна, тобто безпосередньо у морській воді, вони не 

здатні до симбіозу, а тому і не виробляють світло. 

В Бактерії Photobacterium luciferum виробляють аутоіндуктор, 

що стимулює люмінісценцію. Якщо в навколишньому середовищі 

багато бактеріальних клітин, то концентрація аутоіндуктора також 

висока, що стимулює транскрипцію люциферази і призводить до 

біолюмінісценції. 

Г Бактерії Photobacterium luciferum взаємодіють у спеціальному 

мішечку-приманці вудильника з іншими бактеріями, які також 

здатні до люмінісценції, а біолюмінісценція проходить тільки при 

високій густині популяції бактерій (до 10
11

 клітин/мл). 

Відповідь:    

 
А Б В Г 
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13. На фотографіях зображені представники різних класів 

тварин. Вкажіть, чи є запропоновані твердження вірними чи 

невірними. 

  
          А                        Б                           В 

   
          Г                      Д                     Е 

А – гілоном, Б – чайка, В – квага, Г – зебра, Д – калао, Е – айлот 

А Тварини А, Д, Е – вимерли, а тварини В і Г мешкають зараз на 

Півдні Африки. 

Б Залишки А були виявлені всередині порожнього пня 

гігантського плауна, сигілярії. 

В Е у порівнянні з А здатен до автотомії з подальшим 

відростанням кінцівки.  

Г Б здатна заманювати комах, імітуючи вібрацію дощу. 

Д Г і В мешкають в різних місцевостях. Г, де більша кількість 

мух, а В, де менша кількість мух.  

 

Відповідь:  

 

 

14. Мед виходить завдяки тому, що організм бджоли виділяє 

кілька ферментів, які допомагають розщеплювати вуглеводи 

нектару. У медовому зобі ферменти відсутні, вони містяться в 

слині, разом з якою нектар потрапляє у зоб і починає 

розщеплюватися. Головні ферменти, які беруть участь в цьому 

процесі, - це інвертаза, глюкооксидаза і діастаза. Уважно 

прочитайте наведені твердження щодо утворення меду та слинних 

А Б В Г Д 
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ферментів, які в цьому процесі беруть участь. Визначте, які з них є 

вірними, а які хибні. 

 
А Інвертаза каталізує розпад сахарози на фруктозу та глюкозу. 

Б З амілазою пов’язаний такий показник якості меду, як 

діастазне число. 

В У меду з місцевості з жарким кліматом діастазне число вище, 

ніж у такого же меду з більш холодної місцевості. 

Г Із усіх органічних кислот глюконова кислота має найбільший 

вплив на смак меду.  

Відповідь:  

 

 

15. Особливо важливу роль в регуляції еритропоезу грають 

специфічні речовини, що отримали назву «еритропоетин». Ще в 

1906 році було показано, що сироватка крові кроликів, які 

перенесли крововтрату, стимулює еритропоез. Надалі було 

встановлено, що еритропоетин присутній в крові тварин і людей, 

які піднімаються на висоту, виконують м’язову роботу, страждають 

на анемію та захворювання серця і легень. Цікаво також і те, що 

при анеміях, які супроводжуються захворюванням нирок, 

еритропоетини відсутні або їх концентрація значно знижується. 

Вкажіть, які з вказаних тверджень є вірними, а які – ні. 

 
А Фізіологічний стимулятор еритропоезу спричиняє зменшення 

числа мітозів клітин еритроїдного ряду. 

Б Еритропоетини викликають прискорення та посилення 

переходу стовбурових клітин кісткового мозку в еритробласти. 

А Б В Г 
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В Можна передбачити, що ще одним місцем синтезу 

еритропоетинів є нирки. 

Г Цей гормон спричиняє виключення одного або декількох 

циклів мітотичних поділів. 

Д Якщо при анемії рівень еритропоетину низький або у нормі, то 

можна стверджувати, що печінка, селезінка або кістковий мозок 

виробляють достатню кількість цього гормону.  

Відповідь:  

 

 

 

Чеботаренко Поліна Григорівна 

учениця 11-А класу НВК «Знам'янська ЗОШ І-ІІІ ст. № 3-гімназія» 

 

1.У м’язах та печінці накопичується 

А хітин Б крохмаль В глікоген Г целюлоза 

2. Хімічні зв’язки якої молекули використовуються як 

макроенергічні? 

А РНК Б АТФ В ДНК Г АМФ 

3. Укажіть спільну ознаку мітохондрії та хлоропласта. 

А не мають апарату біосинтезу білків 

Б у них відбувається синтез вуглеводів 

В хлорофіл розташовується в тилакоїдах 

Г у них відбувається синтез АТФ 

4. Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики 

і фітонциди, які негативно впливають на життєдіяльність інших 

рослин, мікроорганізмів. Людина використовує ці біологічно 

активні речовини для 

А створення раціональних сівозмін 

Б діагностування генетичних захворювань 

В лікування бактеріальних захворювань 

Г боротьби з комахами - шкідниками сільськогосподарських 

культур 

А Б В Г Д 
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5. Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі 

зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар 

порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний 

елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в 

рядку. Укажіть правильний варіант. 

А 1 - Флуору, 2 - молоко, морепродукти, шпинат 

Б 1 - Йоду, 2 - бурі водорості 

В 1 - Феруму, 2 - яблука, петрушку, яйця, печінку 

Г 1 - Калію, 2 - картоплю, абрикоси, cливи 

6. Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок 

розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним із 

положень 

А еволюційного вчення Ч. Дарвіна 

Б хромосомної теорії спадковості 

В синтетичної теорії еволюції 

Г клітинної теорії 

7. 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 моніторинг   Б моделювання 

В порівняльно-описовий Г експериментальний 

8. Регулярне вживання в їжу продуктів із низьким умістом Йоду 

може спричинювати виникнення 

А флюорозу   Б ендемічного зобу 

В рахіту    Г поліомієліту 

9. Органічні сполуки, опис яких наведено: «Ці органічні, 

переважно гідрофобні, сполуки розчиняються в неполярних 

розчинниках. Таку природу мають стероїдні гормони», належать до 

А білків    Б ліпідів 

В вуглеводів   Г нуклеїнових кислот 
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10. Вторинна структура білкової молекули утворюється за рахунок 

А йонних зв'язків   Б водневих зв'язків 

В ковалентних зв'язків  Г гідрофобних взаємодій 

11. Рибосоми забезпечують у клітині синтез 

А вуглеводів Б ліпідів В білків Г АТФ 

12. Відомо, що синдром Дауна виникає, якщо в каріотипі три 21-х 

хромосоми замість двох. Іноді цей самий синдром є наслідком 

транслокації ділянки 21-ї хромосоми на іншу хромосому 

(здебільшого на 14-ту). Який метод потрібно застосувати для 

визначення причини синдрому Дауна? 

А близнюковий   Б генеалогічний 

В гібридологічний  Г цитогенетичний 

13. Розвиток біології у ХХ столітті уможливив розв’язання 

багатьох проблем людства. Відкриття антибіотиків, зокрема, 

забезпечило 

А якісне діагностування серцево-судинних захворювань 

Б зниження смертності від інфекційних захворювань 

В розроблення заходів профілактики спадкових захворювань 

Г успішне лікування порушень обміну речовин 

14. 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 

15. Під час перегляду мультфільму в руках маленької дитини 

лопнула повітряна кулька. Дитина злякалася й заплакала. Відтоді 

щоразу під час перегляду цього мультфільму вона починала 

плакати. Яка причина такої поведінки дитини? 

А відбулося зовнішнє гальмування 

Б виявився безумовний рефлекс 

В сформувався умовний рефлекс 

Г виявився інстинкт 
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Чепчак Назарій Вікторович 

учень 10 класу Закладу загальної середньої освіти «Солонянська 

середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» (опорний заклад) 

Солонянської селищної ради Дніпропетровської області 

 

I рівень (Виберіть одну правильну відповідь) 

1. Органоїд , нехарактерний для клітин грибів, є: 

А) Пластиди                      Б) Мітохондрії  

В) Рибосоми                      Г) Ядерця 

2. Оптимальне середовище для високої активності шлункових 

ферментів: 

А) Нейтральна       Б) Кисла        В) Будь-яка             Г) Лужна 

3. Ці форми життя не мають клітинної організації, є білком і здатні 

викликати інфекційні захворювання людини та тварин:  

А) Пріони            Б) Віруси           В) Віріони             Г) Віроїди 

4. Для клітин рослин не характерний синтез:  

А) Фосфоліпідів              Б) Глікогену 

В) Амінокислот               Г) Нуклеотидів 

5. Укажіть захворювання , яке виникає внаслідок нестачі вітамінів: 

А) Рахіт                            Б) Ендемічний зоб 

В) Поліомієліт                 Г) Дизентерія  

6. Стрижнева коренева система характерна для:  

    
А) Соняшника                     Б) Пшениці 

В) Подорожника                 Г) Цибулі 

7. З перерахованих водоростей на найбільшій глибині можуть 

мешкати: 

А) Харові            Б) Бурі            В) Золотисті         Г) Червоні   

8. Мікротрубочки  не беруть участі в процесі: 

А) Осморегуляції                 Б) Руху органел в цитоплазмі клітин 

В) Руху хроматід в мітозі    Г) Коливання джгутиків і війок 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 249 

II рівень (Встановіть відповідність) 

1. Встановіть відповідність  між живими організмами та їх 

особливістю

 
А) Залежно від умов середовища може живитися автотрофно або 

гетеротрофно 

Б) Одна з основних груп живих організмів 

В) Не має постійної форми тіла, бо в неї відсутня пелікула  

Г) Неклітинний інфекційний агент, який може відтворюватися 

лише всередині живих клітин 

Д) Мікроскопічна одноклітинна водорість 

Е) Має два різних за будовою та функціями ядра 

2. Встановіть відповідність між структурами рослин і функціями , 

які вони переважно виконують( Зайвих немає)  

А) Продихи                                         1) Захисна 

Б) Ситовидні трубки                          2) Транспортна 

В) Серцевина Стебла                         3) Запасаюча 

Г) Пробка                                            4) Газообмін  

Д) Судини стебла 

Е) Перисперм 

3. Встановіть відповідність між простими органічними речовинами 

та їх молекулярною моделлю 

 
1)                                 2)                                    3)                          4) 

А) Вуглеводи Б) Жири В) Білки 
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4. Встановіть відповідність між назвами біологічних наук та їх 

описом 

1) Фізіологія    А) Будову, життєдіяльність та різноманітність грибів 

2) Біофізика     Б) Процеси життєдіяльності організмів 

3) Екологія       В) Фізичні процеси в організмі 

4) Мікологія     Г) Будова, життєдіяльність та різноманітність клітин 

                          Д) Взаємозв’язки організмів між собою та 

умовами навколишнього середовища 

III рівень (Написати пропущені слова) 

1. Вірус (лат. virus — 1)...) —  2)... інфекційний агент, який може 

відтворюватися лише всередині живих 3)... Віруси уражають всі 

типи організмів, від рослин і тварин до бактерій і 4)...(віруси 

бактерій зазвичай називають бактеріофагами). Виявлено також 

віруси, здатні реплікуватися лише за присутності інших вірусів 

(віруси-сателіти). 

1)                  2)                     3)                      4) 

2. Біологія (дав.-гр. βίος — 1)..., дав.-гр. λόγος — 2)...) — система наук, 

що вивчає життя в усіх його проявах й на всіх рівнях організації 

живого, про живу природу, про істот, що заселяють Землю чи вже 

вимерли, їхні функції, розвиток особин і 3)..., спадковість, мінливість, 

взаємини, систематику, поширення на Землі; про зв'язки істот та їхні 

зв'язки з неживою 4).... Біологія встановлює загальні закономірності, 

властиві життю в усіх його проявах. 

1)                  2)                3)                      4) 

IV рівень (Дайте відповідь на запитання) 

1. На малюнку зображено клітини рослини та тварини: 

1) Напишіть відомі вам органели клітин рослини та тварини 

2) Які в них спільні органели, а які відмінні? 

3) Спільні та відмінні функції цих клітин 

4) Особливість будови даних клітин     
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Чередник Олексій Миколайович 

вихованець гуртка «Юні ботаніки» КПЗ «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді», учень 10 клас 

Комунального закладу «Горянівський заклад загальної освіти І-ІІІ 

ступенів» Обухівської селищної ради Дніпровського району 

Дніпропетровської області 

 

1. Нестача якого хімічного елемента призводить до 

уповільнення розвитку  листків,  їх потемніння: 
а) S  б) K  в) P  г) N 

2. Біосфера охоплює: 

а) Всю атмосферу , всю гідросферу, всю літосферу  

б) Нижні шари атмосфери, всю гідросферу, верхній шар літосфери 

в) Всю атмосферу, верхні шари гідросфери, верхній шар літосфери 

г) Верхні шари атмосфери, всю гідросферу, нижній шар літосфери 

3. Одно-мембрана органела: 
а) Лізосома б) Рибосома  в) Мітохондрія Г) Пластид 

4. Органела, яка бере участь у синтезі білка: 

а) Вакуоля  б) клітинний центр  в) рибосома 

5. Схарактеризуйте еретроцити людини за наведеними ознаками: 
Місце утворення 

1) Червоний кістковий мозок, щитоподібна залоза 

2) Жовтий кістковий мозок, лімфатичні вузли 

3) Червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли 

Особливості будови 

1) Немає ядра, містять тромбопластин 

2) Є ядро, здатні до амебоїдного руху 

3) Немає ядра, містять гемоглобін 

Забезпечують 

1) реакції зсідання крові 

2) транспортування кисню 

3) захист від мікроорганізмів 

Тривалість життя: 

1) 90-120 діб 2) 5 - 200 діб   3) 8-11 діб 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 252 

6. Дайте характеристику нервової системи людини: 

Структурна  одиниця  

1) Нейрон  2) Нефрон  3) Нерв 

Властивості системи 

1) збудливість і скоротливість 

2) здатність до регенерації 

3) збудливість і провідність 

Кількість черепно-мозкових і спинномозкових нервів  

1) 12 пар і 31 пара 

2) 34 пари і 61 пара 

3) 2 пари і 15 пар 

7. Укажіть ознаки, властиві представникам класу рептилії: 

Будова серця 

1) двокамерне 

2) трикамерне 

3) чотирикамерне 

Кількість кіл кровообігу: 

1) одне 2) два  3) три 

Покриви тіла: 

1) гола шкіра, вкрита слизом 

2) суха шкіра, вкрита роговими лусками 

3) суха шкіра, вкрита волосяним покривом 

8. Дайте характеристику родини представником якої є робінія 

звичайна: 
Коренева система 

1. Мичкувата  2. Стрежнева  3. Змішана 

Плід 

1. Біб  2. Ягода  3. Зернівка 

Оцвітина 

1. Проста   2. Подвійна  

9.Установіть відповідність: 
1. Адвенти              а) Людвігія болотна 

2. Ендеміки             б) скумпія звичайна 

3. Космополіти       в) Евкаліпт звичайний 
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4. Вимираючі виді  г) грицики звичайні 

10. Установіть відповідність: 

1. Злакові       а) Ожина  несійська 

2. Бобові         б) Пшениця тверда 

3. Розові          в) Скалезія  черешчата 

4. Айстрові      г) Соя звичайна 

11. Установіть відповідність: 

1. Саптотрофне живлення    а) Ведмідь бурий 

2. Паразитичне живлення     б) Гієна  звичайна  

3. Голозойне живленя           в) Нітрифікуючі бактерії 

4. Симбіотрофне живлення   г) Дифтерійна паличка 

12.  Установіть відповідність: 

1 Лейкоцити     а) Зсідання крові 

2 Тромбоцити   б) Перенесення кисню 

3 Еротроцити       в) Підтримання клітинного і гуморального імунітету 

13. Установіть  відповідність між білками  крові та речовинами 

що вони  транспортують:  

1. Транстиретин   а) Йони Cu 

2. Транскортин      б) Тироксин 

3. Транскобаламін в) Вітамін B12 

4. Церулоплазмін   г) Кортизол 

14. Установіть відповідність  видів та їх рядів: 
1. Лускокрилі                 а) Муха звичайна 

2. Перетинчасто крилі       б) Клоп-солдат  

3. Двокрилі                     в)  Бражник  мертва голова 

4. Напівтвердокрилі          г)  Європейська темна  бджола  

15. Установіть відповідність  між гормонами та залозами  що їх 

продукують:  

1. Адреналін                               а) Епофіз 

2. Мелатонін                               б) Гепофіз 

3. Меланостимулючий гормон        в) Надниркова  залоза 

4. Тироксин                                г) Щитополібна залоза 
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Чередніченко Діана Віталіївна 

учениця 9 класу Лохвицької загальноосвітньої школи № 2 І-ІІІ 

ступенів 

 

1. Ваш знайомий захворів з симптоми вірусного респіраторного 

захворюванн. З моменту появи симптомів пройшло 2 доби. Стан 

хворого неважкий. Але оскільки на наступні вихідні знайомий 

збирався відвідати родичів, то він хотів переконатись чи не хворий 

він на COVID 19. Який би з тестів  порекомендували зробити йому 

для встановлення діагнозу.  

А) Імуноферментний аналіз   Б) Тест методом ПЛР 

В) Експрес тест 

2. Введення вакцин в організм людини формує  

А) Штучний пасивний імунітет 

Б) Природний набутий імунітет 

В) Штучний активний імунітет 

Г) Природний вроджений імунітет 

3. Чи лікують антибіотики вірусні захворювання 

А) Так   Б) Ні 

4. Процес, при якому бактерії обмінюються плазмідами 

називається 

А) Кон’югація  Б) Трансформація 

В) Рекомбінація Г) трансдукція 

5. Яка з даних тварин має найскладніші очі, що мають 16 видів 

шишок і можуть рухатися в різні боки, подібно до очей хамелеона 

А) Криветка богомола     Б) Орел     В) Сова     Г) Кріт 

6.У якій ері виникли перші багатоклітинні губки  

А) Мезозойська Б) Архейська 

В) Протеозойська Г) Палеозойська 

7. На фото зображено 

 
А) Молекула АТФ  Б) Молекула глюкози 
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В) Гемоглобін   Г) Молекула РНК 

8. Фітогормон, який зумовлює клітинне старіння 

А) Абсцизова кислота Б) Цитокініни 

В) Ауксини і гібераліни Г) Етилен 

9. Відомо, що у молюсків виділяють такі частини тіла, як 

голова, тулуб, нога. Вкажіть, який з класів даних тварин позбувся 

однієї з цих частин 

А) Двостулкові молюски Б) Головоногі молюски 

Г) Черевоногі молюски 

10. При гіперфунції якої залози внутрішньої секреції може 

відбуватись різке зниження маси тіла, прискорене серцебиття, 

вирячкуватість очей. 

А) Наднирники  Б) Паращитоподібна 

В) Щитоподібна  Г) Підшлункова 

11. До родини складноцвітих відноситься  

А) Грицики   Б) Терен 

В) Ромашка лікарська  Г) Картопля 

12. Для кого із даних організмів не  характерне позаорганізмове 

травлення 

А) Кишкова паличка  Б) Паук хрестовик 

В) Саламандра плямиста Г) Аскарида людська 

13. Скільки становить круг огляду вівців та кіз 

А) 180 °  Б) 230° В) 280° Г) 340° 

14. Що є спільного у кажана та сови 

А) Обоє відносяться до класу птахи 

Б) Мають здатність до польоту 

В) Пір’яний покрив тіла 

Г) Схожа внутрішня будова тіла, пов’язана з польотом 

15. Плацента - це 

А) М’язове утворення матки 

Б) Особливий орган 

В) Залоза внутрішньої секреції 

Г) Частина зародку 
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Черемпей Станіслав Едуардович 

учень 10 класу Опорного навчального закладу «Апостолівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 Апостолівської міської 

ради Апостолівського району Дніпропетровської області» 

 

1. Який із наступних метаболітичних шляхів правильні: 

a. метанол  глюкоза використання організмом 

b. етанол  кон’югація з глюкуроновою кислотою  

виведення із організму 

c. немає правильної відповіді 

d. метанол  ацетальдегід  виведення із організму 

e. етанол  ацетальдегід  виведення із організму 

2. У 19 столітті було створено потужний метод аналізу роботи 

серця – електрокардіографію. Для правильної інтерпритації 

ЕКГ необхідно знати, де починає скорочення міокард. Тож 

звідки бере початок цей процес? 

3. Якими будуть очі у дитини, якщо її батьки – блакитноокі? 

4. Чому курці потребують значних доз вітаміну C: 

a. Він витрачається на знешкодження нікотину 

b. Він витрачається на подолання оксидативного стресу 

c. Він необхідний як додаткове джерело енергії для 

пошкоджених клітин 

5. Як виводиться більша частина отруйних речовин із організму? У 

печінці фермент цитохром P450… 

a. Окиснює їх 

b. Відновлює їх 

c. Зв'язує їх з глюкуроновою кислотою 

d. Змінює їх конформацію 

6. Яку дію мають речовини із позитивним інотропним ефектом на 

серце, враховуючи, що гормони щитоподібної залози мають 

саме такий ефект: 

a. Покращують метаболітичні процеси в міокарді 

b. Зменшують ЧСС 
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c. Полегшують проведення імпульсу по провідній системі 

серця 

d. Збільшують силу скорочень 

7. Дефіцит фтору спричиняє: 

a. Міокардит 

b. Карієс 

c. Міоз 

d. Підвищений ризик кровотечі 

8. За допомогою якого ферменту РНК ВІЛ вбудовується у людську 

ДНК: 

a. Естераза 

b. Каталаза 

c. РНК-полімераза ІІ 

d. ДНК-реструктаза 

e. Зворотня транскриптаза 

9. У чому особливість пріонів: 

a. Вони незворотньо пошкоджують клітинну оболонку 

b. Вони можуть руйнувати клітини усього організму 

c. Вони не змінюються конформаційно під час термічної 

обробки 

d. Вони спричиняють деструкцію білків 

10. Який фермент бактерій спричинив неефективність пеніциліну 

проте деяких видів мікроорганізмів: 

a. B-лактамаза 

b. Ацетилхолінестераза 

c. Аспартатамінотрансфераза 

d. Аланінамінотрансфераза 

11. Який катіон використовується азотофікуючими бактеріями для 

отримання енергії? 

12. Криміналістика почала бурхливо розвиватись із винайденням 

методів фіксації відбитків пальців на поверхнях. Який газ-

елемент для цього використовують? 

13. Який ендогенний моноамін виділяється у головному мозку 

людини, якщо вона «сидить» у Тік-Тоці? 
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14. Яка із поданих речовин не використовується у синаптичній 

передачі: 

a. Серотонін 

b. Морфін 

c. Адреналін 

d. Ацетилхолін 

15. У 1950х було відкрито структуру ДНК. Чому ця речовина є 

кислотою? 

 

 

 

Черненко Софія Олексіївна 

вихованка гуртка «Юні біологи», учениця 9-Б класу Гадяцького 

обласного наукового ліцею-інтернату ІІ-ІІІ ступенів імені 

Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

 

1.Який з видів найдавніший? 

А) явантроп   б) неандерталець   в) кроманьйонець 

2. Яка доза отрути жаби-дереволаза вбиває людину? 

А) 10 куб.см  б) 0,5 мл  в) 0,0003 г 

3. Волосинкові клітини у завитці вуха це: 

А) волосяні фолікули  б) кортіїв орган 

в) ниркові клубочки  г) жодної правильної відповіді 

4. Як називаються вузькі щілини (контакти) між двома нервами: 

А) ворота   б) пролапси    в) синапси 

5. Незначне булавоподібне утворення в центрі мозку, що відповідає 

за настрій, волю, навчання: 

А) гіпопотам  б) гіпокамп   в) кора 

6. Яка частина тіла найшвидше росте в перші п’ять років життя: 

А) мозок   б) очі   в) ноги 

7. Яка довжина травного тракту людини 

А) 12 см   б) 2 м   в) 10 м 

8. Де в пустелі живуть деякі види сов? 

А) в трупах тварин  б) в піску  в) у дуплах кактусів 
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9. До якої родини належить рись? 

А) до собачих  б) до котячих  в) до кунячих 

10. Скільки м’язів у тілі людини 

А) 650   б) 1000   в) 850 

11. На якій відстані людина може відчувати запахи під водою 

А) 50 см   б) 1 м   в) відчутний лише запах крові 

г) жодної правильної відповіді 

12. Що відбувається із зів’ялим листям ксерофіти («воскресаючого 

дерева») після дощів : 

А) забарвлюють повітря в зелений або жовтий колір 

б) все листя опадає  в) листки знову зеленішають 

13.Навіщо раніше варили відвар з мухоморів: 

А) для зміцнення імунітету  б) для відлякування злих духів 

в) щоб травити мух 

14. Яка довжина аксонів 

А) від 1 мм до 1 м  Б) від 10 см до 20 см  В) 10 м 

15. До антибіотиків належать: 

А)  мальтаза та ліпаза  Б) пеніцилін та тетрациклін 

В) глюкоза і інсулін 

 

 

Чернобривець Дар'я Максимівна 

10 Б клас, КЗО «Солонянське НВО» 

 

Тести 

1 рівень 

1. Стафілококи –це: 

А) нерухомі ,грампозитивні бактерії кулястої форми; 

Б) паличкоподібні бактерії,які являють собою тверді реалістичні 

трубки; 

В) коротка спіраль з двома-трьома завитками. 

2. Що забезпечує видалення з організму токсичних сполук, йонів, 

радіонуклідів? 

А) консерванти; Б) емульгатори; В) пектини. 
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3. Ким була проведена перша операція з пересадки серця? 

А) Луї Пастер; Б) Олександр Флемінг;      В) Крістіан Бернард. 

4. Як з'являються на світ медузи? 

А) Відкладаючи яйця; 

Б) розсиплюючи яйця прямо в воду; 

В) відкладаючи ікру. 

5. У якої рослини гострі ,шкірясті листя? 

А) ялина звичайна; Б) бенгальський фікус; В) кипарис. 

6. Яка частина язика відчуває солодкий смак? 

А) обидва боки язика; Б) основа язика; В) кінчик язика. 

7. Реакції,що не потребують кисню 

А) аеробні; Б) анаеробні;  В) кисневі. 

8. В якій органелі клітини відбуваються основні процеси,які 

забезпечують енергію? 

А) мітохондрії; Б) лізосоми;  В) ядро. 

9. Метаболізм забезпечує: 

А) міжклітинна речовина; 

Б) плазматична мембрана, мембранні та немембранні органели 

клітини; 

В) плазматична мембрана. 

10. Якої акули не існує? 

А) каспійська; Б) гренландська; В) акула-молот. 

2 Рівень. Встановіть відповідність. 

11. Встановіть відповідність між вченими та їх внеском в біохімію 

1. Пітер Денніс Мітчел А) вивчення фотосинтезу; 

2. Ансельм Паєн  Б) розкрив механізм синтезу молекул АТФ; 

3. Климент Тімірязєв В) запропонував термін біохімія; 

4. Карл Найберг  Г) відкрив перший фермент(амілаза). 

12. Встановіть відповідність між рівнем структурної організації 

білкової молекули та процесами,що в них відбуваються. 

1. первинна структура   А) сформовані спіралі 

вкладаються в глобули; 
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2. Вторинна структура   Б) деякі білки мають 

складатися з кількох субоодиниць сформованими окремими 

поліпептидними ланцюгами 

3. третинна структура   В) лінійний ланцюжок 

утворюється з різних амінокислоттних залишків 

4. четвертинна структура  Г) у водному середовищі 

клітини частини поліпептидного ланцюга складаються в спіралі 

Рівень 3.Правда чи ні. 

13. Всі змії–хижаки. 

А) так;  Б) ні. 

14. Волосся є тільки у ссавців. 

А) так;   Б) ні. 

15. Епідерміс складова ендокринної системи 

А) так;  Б) ні. 

 

 

Чиж Ілона Олександрівна 

Ємільчинське шкільне лісництво, 9-Б, КУ ЗЗСО «Ємільчинська 

гімназія Ємільчинської селищної ради Житомирської області» 

 

1) Яка змія не відкладає яйця ,а виношує своїх дитинчат понад рік? 

а) кобра;  б) зелений гремучник; в) пітон. 

2) Скільки кг їжі за день з'їдає горила самець? 

а) 30кг  б) 45кг;   в) 20кг. 

3) В якої мавпи червоне обличчя? 

а) носач;  б) уакірі;   в) шемпанзе. 

4) Самці яких тварин народжують потомство 

а) морські коники; б) морські котики; в) раки. 

5) Скільки важить новонароджене слоненя? 

а) 100кг;  б) 120кг;   в) 90кг. 

6) Для чого крокодили ковтають камені? 

а) від цього у них травлення краще і пірнати вони можуть 

глибше; 

б) це неправдивий факт; 
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в) коли немає чого їсти. 

7) Скільки часу тарантул може жити без їжі? 

а) місяць;  б) 10 днів;  в) 2 роки. 

8) Назвіть рослину яка схожа на камінь 

а) Літопс;  б) Гіднора;  в) Кровавий зуб. 

9) Які істоти можуть змінювати свою стать? 

а) Птахи;  б) Молюски;  в) Деякі види ссавців. 

10) Скільки % бактерій викликають у людини недуги? 

а) 2%;  б) 10%;  в) 1%. 

11) Люди з яким кольором очей краще бачать в темноті? 

а) блакитними; б) зеленими;  в) карими. 

12) Найживильнішим плідом є? 

а) яблоко;  б) авокадо;  в) манго. 

13) Кора якого дерева має відтінки різних кольорів? 

а) екваліпт; б) кровоточиве дерево;      в) драконове дерево. 

14) Світлова фаза фотосинтезу здійснюється: 

а) у цитоплазмі б) у стромі в) у тилакоїдах г) у лізосомі. 

15) Який газ виділяється фруктами 

а) вуглекислий;  б) етилен;  в) кисень. 

 

 

Чиж Ірина Іванівна 

Команда «Мальва», 9 клас КУ опорний заклад освіти 

«Ємільчинський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області» 

 

Тест «Фотосинтез» 

1. Процес утворення органічних речовин з неорганічних з 

використанням енергії Сонця називають: 

А) біосинтез   Б) гідроліз  В) фотосинтез  Г) хемосинтез 

2. Які організми здійснюють фотосинтез: 

А) ціанобактерії  Б) гриби  В) рослини  Г) тварини 

3. Під час якого процесу виділяється молекулярний кисень: 

А) анаеробного дихання 
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Б) світлової фази фотосинтезу 

В) темнової фази фотосинтезу 

Г) кисневого етапу енергетичного обміну 

4. Яка речовина є джерелом Карбону для синтезу органічних 

сполук у фотосинтезі: 

А) СН4    Б) СО    В) СО2   Г) С3 Н6 О3  

5. Як називається процес, що відбувається у стромі хлоропластів: 

А) цикл Кребса     Б) цикл Кальвіна 

В) фотофосфорилювання   Г) окисне фосфорилювання 

6. Скільки молекул води необхідно для утворення трьох молекул 

глюкози під час фотосинтезу: 

А) 1   Б) 3   В) 18    Г) 12 

7. Води – особливий чинник фотосинтезу. Яка роль води в 

фотосинтезі: 

А) вода – джерело електронів  Б) вода – джерело кисню 

В) вода – джерело енергії   Г) все перераховане 

8. Під час темнової фази (ключові ідеї): 

І) у стромі хлоропластів відбувається фіксація молекул Карбон (ІV) 

оксиду 

ІІ) утворюються молекули глюкози 

ІІІ) відбувається фотоліз води з утворенням кисню 

А) вірні І та ІІ  Б) вірна тільки І  В) вірна тільки ІІ  Г) вірні І,ІІ, ІІІ 

9. Фотосинтез – це один з найважливіших процесів, що 

відбуваються в природі. Завдяки йому відбувається регулювання 

вмісту кисню та вуглекислого газу в атмосфері. Яке хімічне 

рівняння відповідає цьому процесу: 

А) 6СО2+6Н2О=С6 Н12 О6+6О2  Б) 5СО2+4Н2 О = С5 Н11 О5 + 5 О2 

В) СО2  + Н2 О = Н2 СО3             Г) 6Н2 О+6 СО2 = С6 Н12 О6  + 6О 

10. Темнова фаза фотосинтезу так називається не тому , що 

відбувається в темряві. У більшості рослин вона відбувається 

вдень. Така назва  тому, що світло безпосередньо не бере участі в 

ній. Постає питання: де відбувається темнова фаза фотосинтезу: 

А) у хлорофілі    Б) у стромі хлоропласта 

В ) у мітохондріях   Г) у хлоропластах  
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11. Хлорофіл – зелений пігмент, наявний у клітинах рослин, надає 

їм відповідного кольору. Де міститься хлорофіл у клітинах 

названих організмів: 

А) у мітохондріях     Б) у вакуолях 

В) у хлоропластах     Г) у цитозолю 

12.Фотосинтез – це сукупність біохімічних реакцій, під час яких 

утворюється кисень та моносахарид, який перетворюється на 

полісахарид. Назвіть ці речовини: 

А) фруктоза, крохмаль 

Б) глюкоза, крохмаль 

В) глюкоза, глікоген 

Г) фруктоза, глікоген 

13. Хвойні рослини мають видозмінені листки для зменшення 

випаровування води. Фотосинтезуюча поверхня також 

зменшується, проте це не впливає на інтенсивність фотосинтезу. З 

чим це пов’язано: 

А) в хвої дуже великі хлоропласти    

Б) фотосинтез відбувається вдень і вночі   

В) хвоїнки з складчастою паренхімою     

Г) все перераховане  

14. З кожним роком викиди вуглекислого газу в атмосферу 

збільшуються. В Україні станом на 2019 рік становлять  майже 200 

млн. тонн. Чи зможе здійснення фотосинтезу лісами України 

зменшити це страшне число викидів СО2, якщо лісистість України 

становить 10 млн. гектарів, а 1 гектар лісу за рік може виробити 

близько 2,5 тонн кисню: 

А) так, звичайно    Б ) нажаль, ні В) майже 

15. Цей вчений був удостоєний Нобелівської премії в галузі хімії в 

1961 році, за вивчення хімізму темнової фази фотосинтезу: 

А) Г. Фішер 

Б) К. Тімірязєв  

В) М.Кальвін (Кельвін) 

Г) Р.Б. Вудворд  
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Чижик Василь Андрійови 

учень 11 класу Агрономічненської середньої загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів 

Творче завдання 

1. Укажіть, що відбувається під час анаеробного етапу дихання: 

А) розщеплення глюкози до піровиноградної кислоти. 

Б )синтез білків 

В) окиснення піровиноградної кислоти на СО2 і Н2О 

2. Спільним у окисненні глюкози у м’язах людини і у зброджуванні 

її дріжджами є утворення: 

А) спирту.  Б) фруктози  В) молочної кислоти 

3. Укажіть, яким терміном позначають енергетичний обмін 

речовин: 

А) анаболізм Б) метаболізм В) катаболізм. 

4. Яка кількість енергії виділяється під час повного окиснення 1 

моль глюкози: 

А) 3000 кДж Б) 2800 кДж,  В) 2500 кДж 

5. Укажіть назву безкисневого етапу енергетичного обміну: 

А) гліколіз. Б) адсорбція  В) підготовчий 

6. Яка властивість клітинної мембрани зумовлює вибіркове 

надходження речовин у клітину: 

А) повна проникність 

Б) непроникність 

В) напівпроникність. 

7. Укажіть назву процесу поглинання тваринною клітиною рідини: 

А) ендоцитоз Б) екзоцитоз  В) піноцитоз. 

8. Укажіть назву процесу поглинання тваринною клітиною твердих 

речовин: 

А) фагоцитоз. Б) піноцитоз  В) осмос 

9. Чим ззовні вкриті мембрани грибів: 

А) целюлозою Б) глікокаліксом В) хітином 

10.  Під час якого процесу макромолекули транспортуються з 

клітини: 

А) ендоцитозу Б) активного транспорту      В) екзоцитозу. 
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11. Укажіть немембранні органели: 

А) мітохондрії  Б) рибосоми.  В) лізосоми 

12. Укажіть двомембранні органели: 

А) пластиди.  Б) вакуоля  В) ЕПС 

13. Хлорофіл наявний у таких організмах: 

А) тваринах  Б) рослинах.  В) грибах 

14. У клітах еукаріотів наявні рибосоми, що знаходяться в 

цитоплазмі та: 

А) на лізосомах  Б) в комплексі Гольджі  В) на гранулярній ЕПС. 

15. Клітинне дихання відбувається в: 

А) мітохондріях.  Б) лейкопластах В) ядрі 

Правильний варіант відповіді позначено крапкою. 

 

 

Чипіжко Максим Дмитрович 

учень 9 класу КЗ «Новомиколаївська СЗШ № 1 І-ІІІ ст.» 

 

1. Хто запропонував термін «біологія?» 

А) Ж. Б. Ламарк4  Б) Гіпократ; В) К. Ліней; Г) О. Флемінг. 

2. Який з вуглеводів належить до полісахаридів? 

А) рибоза;  Б) мальтоза; В) глюкоза; Г)целюлоза. 

3. Необоротний процес руйнування первинної структури білка – це… 

А) деструкція; Б) ренатурація; В) деструкція. 

4. Яка з цих функцій не є одною з основних функцій ліпідів? 

А) поживна; Б) регуляторна; В) енергетична; Г) сигнальна. 

5. Скільки всього є органел клітин? 

А) 8;  Б) 4; В) 12; Г) їх немає; д) 16. 

6. До складу якої органели входять АТФ-соми? 

А) лізосоми; Б) рибосоми; В) клітинний центр; Г) мітохондрія. 

7. За якої температури густина води є максимальною? 

А) 28; Б) 4; В) 0; Г) 100. 

8. Скільки відсотків від маси клітини припадає на масу 

біополімерів? 

А) 15%; Б) 25%; В) 50%; Г) 75%; Д) 90%. 
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9. CH3(CH2)nCOOH – це загальна формула… 

А) білків; Б) жирів; В) вуглеводів. 

10. Воски і жири – це… 

А) прості ліпіди; Б) складні ліпіди.  

11. Поділ клітин, завдяки якому утворюються дочірні клітини 

ідентичні материнській – це… 

А) мітоз; Б) мейоз; В) амотоз. 

12. Хромосоми розташовані в.... 

А) ядрі; Б) рибосомах; В) вакуолях. 

13. Другий (безкисневий) етап енергетичного обміну завершується: 

А) утворенням 2 молекул АДФ; Б) утворенням 2 молекул АТФ; 

В) утворенням 12 молекул АТФ; Г) утворенням 23 молекул АДФ. 

14.Виправте помилки: 

-До одномембраних органел відносяться ендоплазматична сітка, 

мітохондрії, вакуоля і комплекс гольджі; 

-До двомембраних органел відносяться рибосом і пластида. 

15.Дайте визначення: 

Анаболізм – це 

Хроматин – це 

Гіалоплазма – це 

 

 

Чумак Аліна Олександрівна 

Біоклас 2020 9-А Навчально-виховний комплекс «Ліцей-

спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 10» 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

 

I рівень. Тестові завдання з одним правильним варіантом відповіді 

1. Який набір хромосом називають половинним? 

а. Диплоїдний; 

б. Гаплоїдний; 

в. Поліплоїдний; 

г. Гомологічний. 
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2. Які одномембранні органели беруть участь у запасанні сполук, 

процесах секреції та екскреції? 

а. Мітохондрії; 

б. Рибосоми; 

в. Вакуолі; 

г. Лізосоми. 

3. Яку назву має група вуглеводів, у складі молекул яких 

знаходиться від 3 до 10 атомів Карбону? 

а. Дисахариди; 

б. Полісахариди; 

в. Моносахариди; 

г. Немає правильного варіанту відповіді. 

4. Який з цих вчених ввів поняття ядра? 

а. Роберт Броун; 

б. Мелвін Кальвін; 

в. Сергій Виноградський; 

г. Роберт Гук; 

д. Ернест Геккель. 

5. Як називають сукупність процесів, у ході яких до клітини 

поступають необхідні для життєдіяльності речовини? 

а. Клітинне живлення; 

б. Міксотрофне  живлення; 

в. Автотрофне  живлення; 

г. Гетеротрофне живлення; 

д. Немає правильного варіанту відповіді. 

II рівень. Тестові завдання з кількома правильними варіантами 

відповіді. 

6.  Які з перерахованих нижче органел  відносяться до 

немембранних? 

а. ЕПС; 

б. Мітохондрії; 

в. Рибосоми; 

г. Вакуолі; 

д. Клітинний центр. 
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7. Які з перерахованих  нижче процесів є основою анаеробного 

дихання? 

а. Гліколіз; 

б. Фотоліз; 

в. Бродіння; 

г. Фотофосфорилювання; 

д. Екскреція. 

8. Які з перерахованих нижче процесів  є основними процесами 

мітозу? 

а. Профаза; 

б. Інтерфаза; 

в. Метафаза; 

г. Анафаза; 

д. Телофаза. 

9. Які з перерахованих нижче особливостей відносяться до ознак 

рослинної клітини? 

а. Глікоген є резервним полісахаридом; 

б. Клітинна стінка з целюлози; 

в. Наявність великих вакуоль; 

г. Багаточисленні лізосоми; 

д. Крохмаль є резервним полісахаридом. 

10. Які з перерахованих нижче особливостей є ознаками будови 

сперматозоона? 

а. Наявність акросоми; 

б. Наявність фолікулярної оболонки; 

в. Наявність жгутиків; 

г. Наявність овоплазми; 

д. Наявність ЕПС. 

III рівень. Завдання на співвідношення 

11.  Співвіднесіть рівні структури організації білків з їх формами: 

1. Первинна структура; 

2. Вторинна структура; 

3. Третинна структура; 

4. Четвертинна структура. 
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а. Спіраль; 

б. Глобула; 

в. Мультимер; 

г. Ланцюг. 

12. Співвіднесіть ознаки мітозу та мейозу з процесами: 

1. Метоз; 

2. Мейоз. 

а. У результаті утворюються дві дочірні клітини з таким 

самим набором хромосом, як і у материнської 

клітини; 

б. У результаті утворюються дві дочірні клітини з удвічі 

меншим набором хромосом; 

в. Забезпечує сталість каріотипу при статевому 

розмноженні; 

г. Забезпечує сталість каріотипу при нестатевому 

розмноженні; 

д. Забезпечує зміну спадкового матеріалу. 

13. Співвіднесіть ознаки будови з тваринною та грибною  

клітинами.  

1. Тваринна клітина; 

2. Грибна клітина. 

а. Глікоген є резервним полісахаридом; 

б. Надмембранною структурою є глікокалікс; 

в. Має клітинну стінку з хитину; 

г. Є мілкі вакуолі; 

д. Є резервні вакуолі. 

14. Співвіднесіть ознаки безкисневого за кисневого розщеплення з 

процесами 

1. Безкисневе розщеплення; 

2. Кисневе розщеплення; 

а. Вивільняється основна частка енергії; 

б. Вивільняється незначна кількість енергії; 

в. Відбувається в гіалоплазмі; 

г. Відбувається в матриксі; 
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д. Важливим є процес гліколізу. 

15. Співвіднесіть особливості хемосинтезу та фотосинтезу з 

процесами: 

1. Фотосинтез; 

2. Хемосинтез. 

а. Процес здійснюють нітрифікуючі бактерії, 

залізобактерії,  сіркобактерії; 

б. Виділяють три типи: кисневий, безкисневий, 

безхлорофіловий; 

в. Поділяється на світлову та темнову фази; 

г. Проходить без участі світла та з використанням 

кисню; 

д. Має менше поширення у планетарному масштабі. 

 

 

Шаповал Анастасія Сергіївна 

учениця 10 класу НВК «Піщанська ЗОШ І-ІІІ ст. – ЗДО» 

 

1 Кількість рівнів просторової організації білків: 

а) 1; б) 2;  в) 4;  г) 6. 

2 Білки у травному тракті розщеплюються до: 

а) амінокислот;   б) гліцерину; 

в) глюкози;   г) жирних кислот.  

3 Що визначае властивості білків: 

a) амінокислотний склад;   б) молекулярна маса;  

в) певна послідовність амінокислот;    г) просторова структура?  

4 Які структури білків можуть порушуватися під час денатурації:  

a) первинна;  б) вторинна;  в) третинна;  г) четвертинна? 

5 Для якої структури молекули білка характерне утворення глобули 

a) первинної;    б) вторинної;    в) третинної;    г) четвертинної? 

6 Процес руйнування первинної структури білка називаеться:  

а) денатурацією; б) деструкцією; в) ренатурацією; г) реструкцією.  

7 Які з наведених речовин с білками:  

a) актин;  б) гемоглобін;  в) глікоген;  г) кератин?  
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8 Які білки виконують захисну функцію:  

a) інтерферон;  б) міоглобін;   в) міозин;  г) фібрин?  

9 Які білки виконують структурну функцію: 

a) каталаза; б) кератин; в) колаген; г) тромбін? 

10 Які сполуки є мономерами нуклеїнових кислот: 

а) амінокислоти;  б) глюкоза; 

в) гліцерин;  г) нуклеотиди? 

11 Які нітрогеновмісні сполуки входять до складу нуклеотидів: 

а) аденін; б) аспарагін; в) гуанін; г) пролін? 

12 Які вуглеводи входять до складу нуклеотидів: 

а) глюкоза; б) дезоксирибоза; в) рибоза; г) фруктоза? 

13 Яка нітрогеновмісна сполука не входить до складу нуклеотидів 

РНК: 

а) аденін; б) гуанін; в) тимін; г) цитозин? 

14 Яка нітрогеновмісна сполука не входить до складу нуклеотидів 

ДНК: 

а) аденін; б) гуанін; в) цитозин; г) урацил? 

15 Які пари нітрогеновмісних сполук є комплементарними: 

а) Т—А;  б) Г—А;  в) Г—Ц;  г) А—Ц? 

 

 

Шевченко Аліна Русланівна 

учениця 9-І класу Шполянського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа I-III ст. № 2 – ліцей» Шполянської міської 

ради об`єднаної територіальної громади Черкаської області 

 

Тести 

1.Для малят ссавців основним джерелом енергії є дисахарид: 

а) мальтоза; б) лактоза; в) трегалоза; г) сахароза. 

2. Пептидами-анальгетиками є: 

 а) ендорфіни, енкефаліни; б) пеніциліни, цефалоспорини; 

 в) гібереліни, ауксини; г) ботулін, аманітин. 

3. Модель просторової структури ДНК запропонував: 

 а) Т. Шванн;   б) Е. Чаргафф; 
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 в) Д. Уотсон і Ф. Крик; г) Ф. Мішер. 

4. Третинна структура ДНК не властива для таких організмів: 

 а) рослини; б) еубактерії; в) тварини;  г) гриби. 

5. Довжина фрагмента ДНК 340 нм. Визначте кількість азотистих 

основ у фрагменті: 

 а) 2000; б) 3000; в) 1000; г) 4000. 

6. Поверхневий апарат клітини грибів не містить такої структури, 

як: 

 а) цитоскелет; б) клітинна стінка; 

 в) плазмалема; г) каріоплазма. 

7. Укажіть органи вищих рослин, які формуються першими 

впродовж онтогенезу: 

 а) спорангії;  б) вегетативні; 

 в) генеративні; г) репродуктивні. 

8. Форма подразливості, за якої квітки кульбаби на ніч 

закриваються, а вранці відкриваються: 

 а) термонастії; б) термотропізми; 

 в) фототропізми; г) фотонастії. 

9. Птахи і ссавці люблять поїдати соковиті жіночі шишки такої 

хвойної рослини, як:  

 а) ялиця сибірська; б) яловець звичайний; 

 в) туя західна; г) сосна гірська. 

10. Виберіть лишайник, що є основним джерелом живлення 

північних оленів: 

 а) пармелія; б) ксанторія; в) уснея; г) ягель. 

11. Блакитний колір крові в окремих молюсків обумовлений 

наявністю: 

 а) гемоглобіну; б) гемоеритрину; 

 в) гемоціаніну; г) хлорокруоріну. 

12. Предками свійських курей були: 

 а) банківські кури; б) гоко;    в) смітні кури; г) гоацини. 

13. Комплекс поверхнево-активних речовин ліпопротеїдної 

природи, який вистилає альвеоли, -це 

 а) сурфактанти; б) атрактанти; 
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 в) репеленти;  г) гормони. 

14. Для поверхні чистої шкіри характерна реакція: 

 а) рН = 2; б) рН = 5,5; в) рН = 7; г) рН = 8,5. 

15. Лімфатичні протоки людини відкриваються у: 

 а) верхню порожнисту вену; 

 б) нижню порожнисту вену; 

 в) підключичні вени; 

 г) серце.  

 

 

Шило Ольга Русланівна 

учениця 9 класу Сарненського ліцею № 5 Сарненської міської ради 

Сарненського району Рівненської області (Сарненська гімназія) 

 

1. Про яку хворобу іде мова: «Згадки про захворювання на цю 

хворобу зустрічають ще в працях Гіппократа в V—IV столітті до 

нашої ери. Її пізніше описали як «сирійська хвороба», «задушлива 

хвороба», «єгипетська хвороба», яка у 17 столітті в Європі: Іспанії 

Італії та Сицилії стала причиною великої епідемії. Запропонував 

назву та описав «смертельну виразку глотки» видатний 

французький лікар П’єр Фідель Бретонно (1820-1860 рр.). У 1884 

році німецький бактеріолог Фрідріх Леффлер виділив частку 

культури збудника, а творець імунології, німецький бактеріолог 

Еміль Берігн (1894 р.) запропонував для лікування хворих 

антитоксичну сироватку. Про яку хворобу йдеться? 

А) Дизентерія; 

Б) Малярія; 

В) Дифтерія; 

Г) Поліомеліт. 

2.Символ Марса і Венери є символами античної астрології. 

Жіночий знак Венери зображують як коло з хрестиком, спрямована 

вниз. Його називають «дзеркалом Венери» і він символізує 

жіночність, красу й кохання. Чоловічий знак Марса зображують як 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 275 

коло зі  стрілкою, спрямованою вгору і вправо. Цей символ 

називають «щитом і списом Марса».  У біології ці символи ввів: 

 
А) Карл Лінней;  Б) Грегор Мендель; 

В) Роберт Гук;  Г) Антоні ван Левенгук. 

3. Біла шкіра у людини з’явилася не так давно, приблизно 20-50 

тис. років тому. Це сталося через втрату частини пігменту меланіну 

у людей, які мігрували на Північ. Але до сих пір відсоток людей зі 

шкірою, повністю позбавленої меланіну(альбінізм) вкрай низький. 

Тільки одна людина з 110000 є альбіносом. Підрахуйте 

(приблизно), скільки альбіносів є на нашій планеті, якщо загальна 

кількість людей-7,6 млрд. 

 
А) 690 000; Б) 690;  В) 69 000; Г) 6900. 

Якби всі альбіноси жили в одному місті України, яке б це було 

місто? 

 
А) Сімферополь;  Б) Львів; 

В) Луцьк;   Г) Запоріжжя. 

4. У 1839 році мисливці з «Американської хутряної 

компанії»(США), які перетнули Середній басейн гейзерів, зробили 

записи про «озеро, що кипить». Сьогодні відомо, що це Велике 

призматичне джерело- найбільше в США і третє за розміром у 

світі(близько 75*91 м) гаряче джерело, яке розташоване в 

Єллоустонському національному парку. Посередині плесо має 

насичений синій колір, а ближче до країв джерела- кольори 
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змініються від синьо-зелених до жовто-буро-червоних. Укажіть 

правильне пояснення такого різноманіття кольорів. 

 
А) Яскраві кольори джерела - це результат життєдіяльності 

пігментованих мікроскопічних одноклітинних прокаріотів - 

архей, колір яких змінюється від зеленого до червоного та 

залежить від температури води; синій колір плеса в центрі 

джерела обумовлений розсіюванням молекулами води променів 

синього діапазону денного світла; 

Б) Вода містить значну кількість мінеральних речовин, які 

надають озеру такого забарвлення; 

В) Озеро заселене синьо-зеленими, бурими й червоними 

водоростями та мікроскопічними одноклітинними прокаріотами 

– археями, колір яких змінюється від зеленого до червоного; 

синій колір у центрі – відображення кольору неба; 

Г) Озеро заселене синьо-зеленими, червоними та бурими 

водоростями. 

5. Завдяки фотосинтезу водорості утворюють кисень і підтримують 

його вміст в атмосфері. Враховуючи розміри Світового океану, і те, 

що водорості населяють переважно водойми можна стверджувати : 

щонайменше половину всього кисню на планеті виділяють 

водорості, і їхній внесок в цей процес значно більший ніж внесок 

наземних лісів. Як бачимо водорості супроводжують нас у дуже 

багатьох сферах життя. Вони мають надзвичайне значення як 

компоненти екосистем. Яка наука вивчає водорості?  

А) аквалогія; 

Б) альвалогія; 

В) арахнологія; 

Г) бріологія. 

6. Милуючись білосніжним лататтям чи очеретом, мало хто звертає 

увагу на бурий мул на дні ставка чи тонкий шар слизу на занурених 
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у воду предметах. Але це теж рослинність, ще й зовсім особливого 

типу-водорості. Судячи з назви вони повинні жити тільки у воді, 

але насправді водорості заселили вже всі природні для життя місця 

на суходолі і у водоймах. Оксамитувата брунатна водорость на корі 

дерев чи різноколірні (червонуваті і блакитні) плівки на камінні, на 

поверхні грунту чи криги-усе це теж водорості. Вони бувають 

одноклітинні, колоніальними, багатоклітинними. А загалом їх 

налічується близько 40 тисяч. 

 
А) ламінарія; Б) улотрикс; В) ульвават; Г) торфіра. 

7. Спостерігають у природі своєрідне диво-«зелений» сніг. Уперше 

це незвичайне явище описане близько 100 років тому. Виявили 

його в горах на острові Шпіцберген у Північному Льодовитому 

океані. Пізніше знаходили такий сніг і у горах Європи. Учені 

з’ясували, що у зеленому «цвітінні» снігу беруть участь 30 різних 

надзвичайно дрібних водоростей. Який вид водоростей спричинив 

вказане явище? 

А) хламідомонада; 

Б) бдуламієла; 

В) пінулярія; 

Г) навікула. 

8. «Капітан Немо замовк і глибоко замислився. Схвильований до 

краю, я дивився на нього, мовчки вивчаючи незвичайне його лице. 

Він сперся на коштовний мозаїковий стіл і, здавалося, небачив 

мене і геть про мене забув. Мені не хотілося виводити його із 

задуми, і я став роздивлятися інші дива цього пишного салону. 

Опріч чудеса мистецтва, було тут рясно чудес природи. Найперше-

водорості, мушлі та інші океанові витвори, що їх, певна річ, зібрав 

капітан Немо. Посеред салону бив водограй, підсвічений зі споду 

електрикою; струминки води спадали в басейн-велитенську 

мушлю- тридакну. Своїм тонко загубленим обводом ця мушля 
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сягала 6 метрів. Отже, вона була більша за тих прегарних тридакн, 

що їх Веніціанська Республіка подарувала Францискові І. 

Розпізнайте двостулкового молюска тридакну серед зображень. 

А)       Б)      В)       Г)  

9. Ця багаторічна дводомна рослина з жовтувато-коричневим або 

оливково-зеленим таломом належить до відділу Бурі водорості. 

Росте вона у вигляді куща з пластинчастими дихотомічно 

розгалуженими частинками, сягаючи висотою 100-150 см. Своєю 

підставкою у формі диска вона приєднується до підводних валунів 

та скель, а верхня її частина має вигляд плавучих пластинчатих 

часточок із серединною жилкою, що містить по парі повітроносних 

бульбашок обабіч. За допомогою повітряних пазух водорість 

завжди зберігає вертикальне положення за винятком хіба що 

прибійної зони, де слань водорості позбавлена пухирців і вільно 

рухається, підкоряючись припливам і відпливам. Про яку водорість 

ідеться ? 

 
А) фукус;       Б) ламінарія;      В) сальгасум;      Г) пінулярія. 

10. Хідзики-водорість багата на вітаміни і мінерали. Як і всі її 

родичі вона багата на вміст жирів, містить багато йоду і кальцію, 

багата на клітковину, має дуже ніжний смак. Водорість досить 

жорстка. Найчастіше хідзики обсмажують у рослинній олії, або 

тушкують з овочами з додаванням соєвого соусу. Хідзики 

використовують як прикрасу для інших страв. Не менш багата на 

вітаміни і мінерали рослина, що використовується у їжу під назвою 

«морська капуста». Як називається ця водорість? 

 
А) ламінарія;       Б) фукус;       В) саргасум;        Г) кароліна. 
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11. Єгипетські фараони вважали, що у них голуба кров, і її не 

можна змішувати з кров’ю простолюдинів. Тому шлюби були 

внутрішньо сімейними. У крові людини в складі міститься залізо, 

тому кров червона, а у крові молюсків та ракоподібних міститься 

мідь, і кров у них голубого кольору. Як називається дихальний 

пігмент, що надає крові голубого кольору? 

А) гемоглобін;  Б) гемоціонін; 

В) гемолімфа;  Г) гем еритрин. 

12. Щоб потрапити у наложниці до турецького султана, однієї 

вроди було не достатньо: потрібно було показати шрам на плечі. В 

Османській імперії усім дівчатам за допомогою голки вносили гній 

хворих у подряпину на руці. Цей метод викликав легкі форми 

захворювання під назвою варіоляція, що в перекладі з латинської 

звучить як: 

А) вітрянка; Б) віспа; В) сибірка; Г) холера. 

13. У 1796 році в Лондоні прогриміло ім’я Едварда Дженнера, який 

запропонував вакцинувати людей коров’ячою віспою. Давно було 

помічено: люди, що перехворіли відносно нешкідливою 

коров’ячою віспою, якою можна було заразитися від хворих 

тварин, не заражалися людською. Чому за часів Дженнера 

найвродливіших жінок вважали молочарками? 

А) ніколи не хворіли коров’ячою віспою; 

Б) хворіли справжньою віспою; 

В) хворіли коров’ячою віспою. 

14. В 1871 році російський мікробіолог В.Манассеін, учень 

знаменитого вченого Е.Боткіна, встановив, що в присутності сивої 

цвілі більшість мікробів гине. А через рік інший російський лікар – 

Полотебнов лікував рани за допомогою цвілі. Цікавий і той факт, 

що ще Авіценна, який жив у 1 столітті пропонував лікувати 

запалення вуха цвіллю. У 1929 році англійський вчений Олександр 

Флемінг виявив загибель бактерій-коків поблизу цвілевих грибів, 

випадково занесених із повітря в поживне середовище, де 

розмножували бактерій. О.Флемінгу все ж вдалося отримати в 
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мізерній кількості речовину у вигляді жовтого порошку, яка була 

названа пеніциліном. Яку речовину він отримав? 

 
А) антибіотик;  Б) пробіотик; 

В) сульфаніламід; Г) пітоцин. 

15. За радянських часів пераміди з копійчаних консервів салату з 

морської капусти стреміли у кожній крамниці. На тлі дефіциту 

інших продуктів, у населення розвинулась увага до цього продукту. 

Про салат з морської капусти знали усі, але любили лише деякі. 

Про яку водорість ідеться ? 

 
А) ульва; Б) ламінарія; В) норі; Г) улотрикс. 

 

 

Шимко Вікторія Олександрівна 

учениця 10-А класу Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

ім Т.Г. Шевченка 

 

Тести з теми «Обмін речовин і перетворення енергії» 

1) Що спільне між вітамінами групи B та вітаміном C? 

А) Виконують однакові функції; 

Б) Належать до однієї групи; 

В) Мають однакові властивості; 

Г) Мають однакову хімічну структуру. 

2)  Яка інша назва вітаміну B1 ? 

А) Нікотинова кислота; Б) Тіамін; 

В) Рибофлафін;   Г) Піридоксин. 

3) Що є основною причиною високих енергій зв’язків між 

ортофосфатами в АТФ? 

А) Потенційна, реалізована енергія відштовхування; 
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Б) Потенційна, нереалізована енергія притягування; 

В) Потенційна, реалізована енергія притягування; 

Г) Потенційна, нереалізована енергія відштовхування. 

4) В яких органелах відбувається цикл Кребса? 

А) У мітохондріях;  Б) У вакуолі; 

В) У комплексі Гольджі; Г) В ядрі. 

5) Що у циклі Кребса отримують клітини, окрім CO2? 

А) Нейтрони з протонами; Б) Нейтрони з електронами; 

В) Протони з електронами; Г) Лише електрони. 

6) Яким організмам для отримання енергії потрібен кисень? 

А) Більшості організмам; 

Б) Невеликій кількості організмам; 

В) Лише автотрофам; 

Г) Лише гетеротрофам. 

7)  З чого починається процес травлення у людини? 

А) З потрапляння їжі у стравохід; 

Б) З потрапляння їжі у ротову порожнину; 

В) З потрапляння їжі у шлунок; 

Г) З виведення з товстої та тонкої кишки. 

8) Які незамінні біомолекули ми можемо отримати тільки з їжею? 

А) Вітаміни;   Б) Незамінні жирні кислоти; 

В) Незамінні амінокислоти; Г) Усе вищеперераховане. 

9) Скільки усього амінокислот потрібно для синтезу людських 

білків? 

А) 21 амінокислота;  Б) 23 амінокислоти; 

В) 25 амінокислот;  Г) 46 амінокислот. 

10) В якому з продуктів найбільший вміст білка? 

А) У квасолі;   Б) У м’ясі; 

В) У насінинах сої;  Г) У сочевиці. 

11) Які метаболічні шляхи об’єднує цикл Кребса? 

А) Метаболічні шляхи вуглеводів та ліпідів; 

Б) Метаболічні шляхи ліпідів та білків; 

В) Метаболічні шляхи вуглеводів та білків; 

Г) Метаболічні шляхи ліпідів, вуглеводів та білків. 
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12) Що станеться з глюкозою, якщо вона не буде використана для 

отримання енергії одразу після їжі? 

А) Відкладеться у вигляді глікогену в печінці; 

Б) Відкладеться у вигляді глікогену в м’язах ; 

В) Відкладеться у вигляді глікогену в печінці та м’язах; 

Г) Відкладеться у вигляді глікогену в печінці та м’язах, також 

у вигляді нейтральних жирів у жировій тканині. 

13) На скільки груп ділять поживні речовини? 

А) На 8; Б) На 2; В) На 16; Г) На 4. 

14) Яка хвороба спричиняє погіршення й втрату зору, порушення 

роботи нервової системи, відмову нирок, збільшення ризику 

серцевих нападів, погіршення загоювання ран? 

А) Цукровий діабет;  Б) Ожиріння; 

В) Грип;   Г) Фенілкетонурія. 

15) Яке максимально допустиме загальне мікробне число для 

фасованої води? 

А) 50 колоній бактерій/см
3
; Б) 30 колоній бактерій/см

3
; 

В) 20 колоній бактерій/см
3
; Г) 10 колоній бактерій/см

3
. 

 

 

Шосталь Вікторія Олександрівна 

учениця 9 класу КЗ «Пришибська ЗОШ I-III ступенів імені М.А. 

Шаламова» 

 

Травлення. Органи травлення 

1. З чого складається травний канал людини? 

А) ротова порожнина;  Б) шлунок; 

В) товстий кишечник, коака, анальний отвір; 

Г) глотка;    Д) гортань. 

2. Що відбувається в ротовій порожнині з їжею? 

А) розщеплюється до простих сполук; 

Б) формується харчовий камок; 

В) зазнає механічної та хімічної переробки; 

Г) подразнює рецептори, і спричиняє секрецію слини. 
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3. Для слюни людини характерно: 

А) має слабколужну реакцію, містить фермент птіалін; 

Б) має слабкокислу реакцію, містить лізоцим і мустин; 

В) має ферменти, що гідролізують крохмаль; 

Г) має ферменти, що розщеплюють білки. 

4. Де виробляється в організмі людини пепсин? 

А) жовчним міхуром; 

Б) підшлунковою залозою; 

В) печінкою; 

Г) слизовою оболонкою дванадцятипалою кишкою; 

Д) слизовою оболонкою шлунку. 

5. Роль соляної кислоти в шлунку: 

А) стимулює рухову активність; 

Б) динатурує білки; 

В) процес знезаражування і затримка гнильних процесів; 

Г) розщеплює складні білки; 

Д) активує ферменти. 

6. Що є характерним для жовчі? 

А) виробляється печінкою, містить ферменти, що розщеплюють 

білки і вуглеводи; 

Б) виробляється печінкою, сприяє емульгації жирів, що сприяє 

їхньому розщепленню; 

В) виробляється в жовчому міхурі, сприяє розщепленню жирів; 

Г) виробляється печінкою, її протоки впадають в шлунок; 

Д) виробляється печінкою, її протоки впадають в 

дванадцятипалу кишку. 

7. Вуглеводи у шлунково-кишковому тракті розщеплюються 

ферментами: 

А) птіалін;   Б) ліпаза;  В) муцин; 

Г) соляна кислота; Д) пепсин;  Е) трипсин. 

8. З’єднайте стрілочкою: 

1) Ротова порожнина                                 а) пепсин; 

2) Шлунок                                                   б) трипсин; 

3) Дванадцятипала кишка                         в) амілаза; 
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4) Жовчий міхур                                        г) муцин; 

5) Підшлункова залоза                              д) соляна кислота; 

                                                                        е) жовч; 

                                                                        є) інсулін; 

                                                                        ж) підшлунковий сік. 

9. Куди спочатку надходять в організмі людини синтезовані 

жири? 

А) печінку; Б) лімфу; В) підшкірну жирову клітковину; 

Г) клітини організму людини; Д) кров. 

10. Яка роль ворсинок, стінок тонкого кишечника? 

А) сприяють всмоктуванню поживних речовин; 

Б) виробляють інсулін, ферменти, кишковий сік; 

В) мають кровоносні судини; 

Г) мають лімфотичні судини. 

11. Ферменти ротової порожнини діють: 

А) у слабколужному середовищі за температури 39-40℃; 

Б) у слабкокислому середовищі за температури 37-39℃; 

В) незалежно від кислотності температури і середовища. 

12. Ферменти шлункового соку діють: 

А) у слабколужному середовищі за температури 39-40℃; 

Б) у слабкокислому середовищі за температури 37-39℃; 

В) незалежно від кислотності температури і середовища. 

13. Слина людини має:  

А) слабкокислу реакцію, містить лізоцим й муцин; 

Б) слабколужну реакцію, містить пепсин, інсулін, муцин; 

В) слабколужну реакцію, містить лізоцим, муцин, ферменти що 

гідролізують крохмаль. 

14. Складові їжі, які засвоюються без змін:  

А) білки;  Б) вітаміни;  В) вода; 

Г) жири;  Д) вуглеводи;  Е) амінокислоти. 

15. Назвіть функції, не притаманні печінці: 

А) вироблення гормонів; Б) вироблення лейкоцитів; 

В) участь у кровотворенні; Г) вироблення білків крові;   

Д) вироблення інсуліну. 
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Штець Мар'яна Михайлывна 

учениця 11 класу Миколаївської ЗОШ Вітовського району 

Миколаївської області 

 

Тести 

1) Для цього вірусу в організм хазяїна є середовищем першого 

порядку, а зовнішнє середовище вторинним 

А) онтобіонти; Б) екзобіонти; В) симбіонти. 

2) Виберіть правильний варіант. 

- Основними ознаками для класифікації життєвих форм тварин є: 

А) переміщення;   Б) добування їжі; 

В) особливості розмноження; Г) форма тіла; 

Д) пристосованість до середовища існування. 

3) Правило конкурентного виключення характеризує 

А) окрему особину; Б) екологічну нішу; В) групу осіб. 

4) Нейстон належить до основної групи... 

А) водного середовища; Б) аеробіонтів; В) гідробіонтів; 

5) Виберіть правильні відповіді 

Як класифікують паразитизм? 

А) надпаразитизм;  Б) кордицепс; 

В) факультативний;  Г) облігатний. 

6) Яка з наведених рослин є хазяїном ендопаразиту?  

 

 

 

 

 

7) Як називається дане періодичне значення? 

А) фотосинтез; Б) зміна дня і ночі; В) фотоперіодизм. 



Всеукраїнський турнір юних біологів «Neobio» 

 286 

8) Сукупність методів лікування, що мають суттєвий вплив на 

клітини, тканини та органи імунної системи називається… 

А) імунотерапія; Б) палеотерапія; В) озонотерапія. 

9) Ксанторія настінна, Зозулин льон звичайний, Зтраусове перо 

звичайне, належать до … 

А) рослин спостережників; Б) експериментальних рослин; 

В) рослин індикаторів;  Г) біотестувальників. 

10) Основні екологічні закономірності. 

1) Аутекологічні;   2) Демекологічні; 

3) Екосистемологічні;  4) Біосферологічні. 

А)Закон константності;  Б) Правило екологічної піраміди; 

В)Принцип стабільності вікової структури; 

Г) Закон оптимуму. 

11) Виберіть правильні відповіді. 

Основними принципами раціонального використання в контексті 

сталого розвитку є: 

А) збереження природного кругообігу речовин у процесі 

антропогенної діяльності*; 

Б) можливості залучення міжнародних; 

В)»нульовий рівень» споживання природних ресурсів; 

Г) створення міжнародних організацій. 

12) Вплив хазяїна на паразита після зараження відбувається на усіх 

рівнях організації спрямовані на пригнічення життєдіяльності 

паразита або його знищення. Розставте у порядку зростання рівні 

організації 

А) популяційно-видовий  Б) клітинний В) молекулярний 

Г) організмовий Д) тканинний               1)… 2)…3)…4)….5)…. 

13) Установіть у порядку зростання класифікацію адаптації за 

типом біосистем 

А) Видові  Б) Організмові В) Клітинні 

Г) Популяційні Д) Екосистемні             1)…2)….3)…4)…5)… 

14) Знання та уявлення людини з питань формування, збереження 

та зміцнення власного здоров'я 

А) спосіб життя;  Б) цілі принципи;   В) культура здоров'я. 
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15) Схарактеризуйте рослину касіта за наведеними ознаками. 

1)За тривалістю життя належить до 

А) однорічних;  Б) дворічних;  В) багаторічних. 

2) За характером живлення 

А) фотосинтез;  Б) паразитизм; В)мінеральне. 

3) Вид суцвіття 

А) кошик; Б) зонтик; В) фаланга. 

1)…. 2)… 3)… 
Відповіді: 

1) А 

2) А, Б, В , Г, Д 

3) Б 

4) В 

5) А, В , Г 

6) А 

7) В 

8) В 

9) В 

10) 1) г 2) в 3)б 4) а 

11) А 

12) 1) в 2) б 3) д 4) г 5) а 

13) 1) в 2) б 3) г 4)а 5) д 

14) В 

15) 1)А 2) Б 3)В 

 

 

Штомпель Тетяна Володимирівна 

учениця 11 класу НВК № 2 м. Немирів 

 

Тести на тему: «Дихальна система людини» 8 клас 
Завдання 1, 2, 3, 4 з вибором варіанта альтернативної відповіді (кожне завдання 

по 0,25 бали) 

Чи правильне твердження:  

1. Термін «дихання» позначає три різних, пов’язаних між собою 

процеси: легенева вентиляція, обмін газів, тканинне дихання 

А так                                          Б ні. 
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2. Для здійснення дихальних рухів потрібно задіяти реберні м’язи, 

діафрагму, деякі м’язи плечового пояса, шиї, спини та черевного 

преса  

А так                                       Б ні. 

3. До верхніх дихальних шляхів належать:носова порожнина, 

носоглотка та гортанна частина глотки 

А так                                       Б ні. 

4. Плевральна порожнина має тиск на 6-9 мм.рт.ст вище 

атмосферного 

А так                                       Б ні. 

Завдання 5 та 8 з однією правильною відповіддю(кожне завдання 

по 0.5 бали). 

5. Структурно-функціональна одиниця легень ... 

А Альвеола;  Б Нефрон;  В Бронхи. 

6. Найбільший хрящ гортані - це 

А Гіаліновий;  Б Щитоподібний; В Надгортанний. 

7. Голосовий апарат знаходиться в 

А Носовій порожнині; Б Трахеї;  В Гортані. 

8. Газообмін у легенях і тканинах відбувається завдяки ... 

А Осмосу;  Б Активному транспорту; В Дифузії. 
Завдання 9, 10,11  на встановлення відповідностей(кожне завдання по 1 балу, 

кожна правильна пара- 0,25 бали) 

9. Установіть відповідність між органами та їх функціями: 

1 розподіл вдихуваного повітря між легенями       А Трахея; 

2 вільний рух повітря                                                 Б Бронхи; 

3 відокремлення грудної та черевної порожнини   В Діафрагма; 

4 утворення звуків                                                      Г Гортань. 

10. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями: 

1 Дихальний центр; 

2 Внутрішнє дихання; 

3 Дифузія; 

4 Газообмін. 

А Сукупність процесів обміну газів між організмом людини або 

тварини і навколишнім середовищем; 
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Б Обмін газів між кров'ю та тканинами і використання кисню 

клітинами; 

В це сукупність нейронів, розташованих на різних рівнях ЦНС; 

Г Проникнення газоподібної чи розчиненої речовини в іншу. 

11. Установіть відповідність між назвою захворювання та його 

визначенням: 

1 запальне захворювання, що характеризується ураженням 

бронхів; 

2 хронічне запальне захворювання дихальних шляхів з 

алергічним компонентом. 

3 гостре інфекційно-запальне захворювання, при якому 

вражається легенева тканина, в запальний процес втягуються 

альвеоли, і вони наповнюються рідиною; 

4 запальне захворювання слизової оболонки носу. 

А Пневмонія;  Б Бронхіт; 

В Риніт;   Г Бронхіальна астма; 
Завдання 12,13 впишіть пропущені слова в тексті (кожне завдання по 1,5 б) 

12. Сукупність процесів які забезпечують надходження в організм 

кисню використання його для окиснення органічних речовин та 

видалення з організму вуглекислого газу називається 

______________. 

13. ____________ шляхи являють собою систему з'єднаних між 

собою порожнистих органів якими рухається вдихуване та 

видихуване повітря 

У завданні 14 виберіть три правильні відповіді (1,5 б) 

14. Вкажіть функції носової порожнини: 

А зігрівання;  Б сприйняття смаків; 

В сприйняття запахів; Г очищення. 

У завданні 15 виберіть п’ять правильних відповідей (1,5 б) 

А Живлення;  Б Захисна; 

В Видільна;  Г Повітроносна; 

Д Терморегуляторна; Е Газообмін. 

 
Відповіді: 1Так 2Так, 3Так, 4Ні, 5А, 6Б, 7В, 8В, 9 1Б 2А 3В 4Г, 10 1В 2Б 3Г 4А, 11 

1Б 2Г 3А 4В, 12 Дихання, 13 Повітроносні (дихальні), 14 А, В, Г; 15 Б, В, Г, Д, Е 
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Шулепа Олександра Ігорівна 

учениця 9 класу Бердичівського загальноосвітнього колегіуму № 14 

 

1. Сукупність клiтин, якi подібні за будовою, мають спільне 

походження та функції – це: 

А) клітина;           Б) тканина; 

В) орган;               Г) організм. 

2. Непостійну форму клітини має: 

А) евглена зелена;   Б) амеба протей;    В) ульва;    Г) дріжджі. 

3. Хламідомонаді та евглені зелений притаманний тип 

живлення: 

А) тільки афтотрофний; Б) тільки гетеротрофний; В) міксотрофний. 

4. Установіть відповідність між частинами клітини 

одноклітинного організму та їх функціями: 

Травна вакуоля __; 

Скоротлива вакуоля__; 

Ядро__. 

1) Регулює тиск усередині клітини; 

2) Зберігає спадкову інформацію; 

3) Перетравлює їжу. 

5. Зазначте цифрами послідовність події при запиленні квітки: 

__Злиття сперміїв з яйцеклітиною і центральною клітиною; 

__Утворення насінини; 

__Потрапляння пилку на приймочку маточки; 

__Потрапляння сперміїв до зародового мішка; 

__Утворення зиготи; 

__Утворення пилкової трубки. 

6. Основною структурною та функціональною одиницею 

живого організму є: 

А) тканина;        Б) тканина;    В) орган. 

7. Діафрагма відділяє: 

А) грудну порожнину від черевної;    Б) черевну порожнину від 

порожнини таза; 

В) порожнину таза від грудної порожнини. 
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8. Де відбувається утворення первинної сечі: 

А) у петлі нефрона; Б) у збірних канальцях; В) у нирковому тільці. 

9. Який з нижче вказаних органів є найбільшим у організмі 

людини? 

А) товста кишка;        Б) стегнова кістка;      В) шкіра. 

10. Розташуйте у зростаючій послідовності наступні рівні живої 

організації матерії: 

__Екосистемний; 

__Організмовий ; 

__Молекулярний; 

__Біосферний; 

__Популяційно-видовий; 

__Клітинний. 

11. Перший електронний мікроскоп було створено у… 

А) 1702 році;       Б) 1930 році;       В) 1830 році. 

12. Укажіть сполуки, з яких переважно складається плазмалема: 

А) білки та вуглеводи; Б) ліпіди та білки; В) вуглеводи та ліпіди. 

13. Назвіть прізвище вченого, який вперше запровадив термін 

«клітина»  

А) Т. Шванн;        Б) А. ван Левенгук;         В) Р. Гук. 

14. Установіть відповідність між особливостями будови 

оболонки клітини та оганізмами, яким вони притаманні. 

1 глікокалікс                                                                  А бактерії 

2 клітинна стінка, до складу якої входить хітин      Б рослини 

3 клітинна стінка, до складу якої входить муреїн   В справжні гриби 

                                                                                          Г тварини 

15. Установіть відповідність структур щодо певних органел 

клітини: 

1 диктіосома              А хлоропласти 

2 кристи                      Б комплекс Гольджі 

3 центріолі                 В мітохондрії 

4 грани                        Г скоротливі вакуолі 

                                      Д клітинний центр 
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Щербань Нікіта Андрійович 

учень 9 класу Закладу загальносередньої освіти № 10 

 

Тестові завдання на тему: Транспорт речовин. 

1. Рідка сполучна тканина організму, що циркулює в замкненій 

системі судин і є складовою частиною внутрішнього середовища 

організму, -це 

А-кров.   Б-лімфа.   В-тканинна рідина.   Г-гемолінфа. 

2. Відсоток від загальної маси тіла, який припадає в організмі 

людини на кров, складає: 

А-3,7%.   Б-5,7%.   В-7,7%.   Г-9,7%. 

3. Червоні кров'яні тільця, які містять гемоглобін-це  

А-тромбоцити.  Б-лейкоцити.  В-еритроцити.  Г-лімфоцити. 

4. В українців найпоширенішою групою крові є- 

А-I(0).    Б-II(A).   B-III(B).   Г-IV(AB). 

5. Препарати, виготовлені з ослаблених або вбитих збудників 

інфекції для формування штучного активного імунітету-це 

А-інтерферони.   Б-антитіла.   В-сироватки.   Г-вакцини. 

6. Клітини крові, які позбавлені ядра і можуть рухатися-це 

А-тромбоцити.  Б-лейкоцити. 

В-еритроцити.  Г-усі клітини крові. 

7. Для зсідання крові необхідна наявність в крові солей: 

А-натрію.   Б-калію.   В-гепарин.   Г-магнію. 

8. Зовнішня оболонка серця називається: 

А-перикард.   Б-епікард.   В-міокард.   Г-ендокард. 

9. Систола в серцевому циклі триває: 

А- 0,1с.   Б-0,3с.   В-0,4с.   Г-0,8с. 

10.  Велике коло кровообігу починається у: 

А-правому предсерді.   Б-правому шлуночку. 

В-лівому предсерді.   Г-лівому шлуночку. 

11.  Вивченням кровоносних судин, поряд із лімфатичними, 

займається розділ медецини: 

А-остеологія.   Б-міологія.   В-ангіологія.   Г-гематологія. 
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12.  Швидкість руху крові найбільша в: 

А-легеневих артеріях.   Б-аорті. 

В-порожнистих венах.   Г-капілярах. 

13.  До хвороб серця відносять: 

А-атеросклероз.   Б-тромбофлебіт.   В-аритмія.   Г-дистонія. 

14.  Лімфатичні протоки людини відкриваються у: 

А-нижню порожнисту вену.   Б-верхню порожнисту вену. 

В-підключичні вени.   Г-серце. 

15.  Вени-це судини, якими: 

А-кров тече від серця.   Б-кров тече до серця. 

В-кров тече до легень.   Г-кров тече до нирок. 

 

 

Юніна Варвара Євгенівна 

учениця 11-А класу Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 ім. 

Валерія Доценка Мирноградської міської ради Донецької області 

 

Тести з біології 

1.) Укажіть серед назв тканин назву тканини, не властивої 

тваринам: 

а) сполучна;  б) нервова; 

в) м'язова;   г) покривна. 

2.) Систематика займається: 

а) пошуками нових видів тварин; 

б) впорядкуванням видів та описом їх різноманітності; 

в) укладанням довідників з біології; 

г) вивченням викопних решток тварин. 

3.) Запасною речовиною,що відкладається в клітинах тварин, 

слугує: 

а) інулін; б) глікоген; в) сорбіт; в) муреїн. 

4.) Укажіть сполуку,що містить Ферум: 

а) ДНК; б)хлорофіл; в) гемоглобін; г) АДФ. 

5.) Укажіть немембранні органели,що містяться в мітохондріях: 

а) лізосоми; б) вакуолі; в) рибосоми;     г) центросоми. 
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6.) Укажіть, які м'язи беруть участь у диханні в стані спокою: 

а) лише діафрагма; 

б) грудної клітки і плечового пояса; 

в) лише міжреберні зовнішні; 

г) діафрагма і міжреберні зовнішні. 

7.) Епітеліальна тканина виконує в організмі людини: 

а) транспортну функцію; б) скоротливу функцію; 

в) провідну функцію;  г) покривну функцію. 

8.)У клітинах тварин : 

а)вакуолі є лише у найпростіших 

б)вакуолі відсутні 

в)є великі вакуолі з клітинним соком 

г)вакуолі існують лише до першого поділу 

9.) Укажіть, який тип дихання характерний для птахів: 

а) сходжений;   б) подвійний; 

в) відокремлений;  в) потрійний. 

10.) Серце птахів: 

а) однокамерне;   б) трикамерне; 

в) двокамерне;   г) чотирикамерне. 

11.) До першозвірів належить: 

а) коала; б) вомбат; в) кенгуру; г) качкодзьоб. 

12.)Укажіть найменш рухливий відділ хребта у ссавців: 

а) шийний;   б) поперековий; 

в) грудний;   в) хвостовий. 

13.) Для існування в біогеноценозі консумента ІІ порядку, маса 

якого 20 кг, необхідно рослинної продукції (т): 

а) 2000; б) 20; в) 200; г) 2. 

14.) «Біологічний годинник» - це реакція живих організмів, 

насамперед, на: 

а) чергування світлих і темних періодів протягом доби; 

б) зміни температури й вологості повітря; 

в) коливання напруження магнітного поля Землі; 

г) коливання сонячної активності. 
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15.) Ґрунт утворюється з поверхневих шарів гірських порід у 

результаті: 

а) їх хімічного вивітрювання; 

б) життєдіяльності рослин і тварин; 

в) їх хімічного вивітрювання і перемішування; 

г) життєдіяльності живих організмів. 

 

 

Юрченко Карина Олегівна 

учениця 9 класу КЗ «Новокраснівська ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Тести 

1.Поняття генетичного коду було сформульоване: 

а) на біосферному рівні організації живого; 

б) молекулярному; 

в) клітинному; 

г) організменому. 
Відповідь: в 

2. Живе відрізняється від неживого: 

а) тільки здатністю до самовідтворення; 

б) тільки спадковістю; 

в)сукупністю ознак; 

г) тільки ростом і розвитком 
 Відповідь: в 

3. Сітка судин та органів, яка служить джерелом і переносником 

клітин, що забезпечують імунітет, а також повертає надлишок 

тканинної рідини в кров, називається: 

а) лімфатичною системою; б) ендокринною; 

в) кровоносною;   г) видільною. 
Відповідь: а 

4. Найбільш висока концентрація живої речовини: 

а) в атмосфері;   б) у літосфері; 

в) на межах поділу основних середовищ; г) у гідросфері. 
Відповідь: в 

5. До досягнень молекулярної біології налижить: 

а) створення клітинної теорії; 
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б) створення еволюційної теорії; 

в) відкриття дрейфу генів; 

г) розкриття структури й механізму біологічної функції ДНК 
Відповідь: г 

6. Хлор : 

а) забезпечує проведення нервових імпульсів, підтримує 

осмотичний тиск у клітині, стимулює синтез гормонів; 

б) входить до складу білків, вітамінів та ферментів; 

в) входить до складу нуклеїнових кислот, АТФ, ферментів, 

кісткової тканини та емалі зубів; 

г) є компонентом шлункового соку у вигляді соляної кислоти, 

активізує ферменти. 
Відповідь: г 

7. До мікроелементів належить: 

а) магній; б) бор; в) кобальт; г) мідь.      Відповідь: а 

8. Австралійський шовковистий дуб концентрує: 

а) алюміній; б) мідь; в) барій; г) манган. 
Відповідь: а 

9. Неорганічні сполуки відрізняються від органічних тим, що вони: 

а) не містять азоту; б) не мають вуглецевого кістяка; 

в) не містять кисню; г) не зустрічаються в живих організмах. 
Відповідь: б 

10. До гідрофобних сполук належать: 

а) глюкоза;  б) триацилгліцероли; 

в) рибоза;   г) амінокислоти.      Відповідь: б 

11. Клітини виробляють інтерферон у відповідь на проникнення: 

а) бактерій; б) вірусів; в) гормонів; г) отрут. 
Відповідь: б 

12. До водорозчинних вітамінів належить: 

а) вітамін А; б) вітамін D; в) вітамін Е; г) вітамін В6. 
Відповідь: г 

13. Відокремлення протопласта від оболонки при зануренні клітини 

в гіпертонічний розчин називається: 

а) деплазмоліз;   б) плазмоліз; 

в) кон`югація;   г) сегментація. 
Відповідь: б 
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14. Установіть відповідність між термінами й визначеннями 

1) Спадковість; 2) Мінливість;     3) Ріст;     4) Подразливість. 

А) Підтримання сталості свого хімічного складу й інтенсивності 

фізіологічних процесів; 

Б) Реакція живих організмів на зовнішній вплив; 

В) Збільшення в розмірах та масі зі збереженням спільних рис будови; 

Г) Здатність організмів набувати нових ознак і властивостей, 

існувати в різних формах та варіаціях; 

Д) Здатність організмів передавати свої ознаки. 
Відповідь: 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б. 

15. Установіть відповідність між назвами органел та їхніми 

функціями. 

1) Ядро;   2) Шорстка ЕПС;   3) Апарат Гольджі;   4) Цитоскелет. 

А) Забезпечує процеси дихання в клітині; 

Б) Забезпечує рух клітини, зміну форми її, а також зміну 

взаєморозташування органел усередині клітини; 

В) Місце накопичення, сортування, упакування та подальшого 

транспорту речовин клітиною; 

Г) Система синтезу й транспорту білків; 

Д) Є інформаційним центром клітини, відповідає за процеси 

зберігання, зміни, передачі й реалізації спадкової інформації. 
Відповідь: 1-Д, 2-Г, 3-В, 4-Б. 

 

 

Якименко Анастасія Максимівна 

учениця Біокласу2020 (11-А) Навчально-виховного комплексу 

«Ліцей-спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 10» 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

 

1. Регуляція, яка відбувається за допомогою хімічних сполук і 

клітин, які переносяться в організмі рідинами  внутрішнього 

середовища, щоб забезпечити  захисний вплив на клітини, тканини 

та органи…- це 

А) Нервова регуляція; Б) Гуморальна регуляція; 

В) Імунна регуляція. 
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2. Екологія- це наука, що вивчає… 

А) Будову та функції клітини; 

Б) Взаємозв’язки організмів між собою; 

В) Закономірності спадковості та мінливості; 

Г) Взаємозв’язки з довкіллям. 

3. Біологічна система, яка відповідає за сприйняття подразнень, 

називається: 

А) Сенсорна система; Б) Кровоносна система; 

В) Нервова система. 

4. На якому етапі обміну речовин та перетворення енергії 

відбуваються асиміляція та дисиміляція? 

А) На Ⅲ; Б) На Ⅱ; В) На Ⅰ. 

5. Який правильний порядок травлення в людини? 

А) Тонка кишка, ротова порожнина, товста кишка, шлунок; 

Б) Шлунок, ротова порожнина, тонка кишка, товста кишка; 

В) Ротова порожнина, шлунок, тонка кишка, товста кишка. 

6. Де в людини утворюються клітини крові: 

А) Селезінка; Б) Печінка; В) Шлунок. 

7. Білі кров’яні тільця, що пристосовані для захисту- це 

А) Тромбоцити; Б) Лейкоцити; В) Еритроцити. 

8. У групі крові В(Ⅲ) містяться: 

А) Антитіла α; Б) Антитіла α і β; В) Антитіла β; 

9. Кровоносні сосуди, якими кров рухається від тканин та органів 

до серця- це… 

А) Капіляри; Б) Артерії; В) Вени. 

10. Скільки існує етапів утворення сечі? 

А) 1;  Б) 2;  В) 3. 

11. Ребра, кістки зап’ястка та грудина відносяться до: 

А) Трубчастих кісток; Б) Губчастих кісток; 

В) Змішаних кісток. 

12. Порушення зору, коли зображення відаленних предметів 

нечітке: 

А) Далекозорість;  Б) Косоокість; 

В) Короткозорість. 
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13. Стремінце відноситься до: 

А) Зовнішнього вуха; Б) Середнього вуха; 

В) Внутрішнього вуха. 

14. З’єднайте відповідні елементи: 

А) Зовнішнє вухо     1) молоточок, коваделко; 

Б) Середнє вухо        2) завитка, спіральний орган; 

В) Внутрішнє вухо      3) вушна раковина, барабанна перетинка. 

15. З’єднайте відповідні елементи: 

А) Підшлункова залоза             1) андрогени, естрогени, 

Б) Статева залоза                       2) інсулін, глюкагон. 

 

 

Якименко Павло Олегович 

вихованець біологічного гуртка «Біомікс», учень 10 класу 

Маріупольскої спеціалізованої школи № 66 

 

1) Напрям біотехнології, що використовує мікроорганізми для 

отримання антибіотиків і вітамінів, це: 

А) Клітинна інженерія;  Б) Мікробіологічний синтез;  

В) Генна інженерія;  Г) біохімічний синтез. 

2) Для агроценозу характерний незбалансований кругообіг 

речовин, тому що: 

А) Людина вилучає більшу частину біомаси;  

Б) Є значна видова різноманітність; 

В) Ланцюги живлення мають надто багато ланок; 

Г) Використовується тільки сонячна енергія. 

3) Найбільшу концентрацію отруйних речовин у забрудненому 

біогеоценозі можна виявити в організмі: 

А) Травоїдних тварин;  Б) Дерев’янистих рослин; 

В) Хижих тварин;   Г) Трав’янистих рослин. 

4) 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; 
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Г) Переміщення дощових черв’яків на поверхню ґрунту. 

5) Фізичним мутагенним чинником може бути вплив: 

А) Вірусів;    Б) Складників мийних засобів; 

В) Радіаційного опромінення; Г) Бензопірену тютюнового диму. 

6) 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.  

7) Який нормальний хромосомний набір притаманний чоловікам? 

А) 44А + ХХ;   Б) 44А + ХУ;  

В) 44А + Х;   Г) 44А + У. 

8) Велике коло кровообігу людини закінчується: 

А) лівим передсердям;  Б) правим передсердям;  

В) правим шлуночком;  Г) лівим шлуночком. 

9) Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну А? 

А) Бері-бері; Б) Рахіт; В) Куряча сліпота;  Г) Цинга. 

10) Утворення кристаликів льоду в клітинах організму може 

спричинити його загибель. Чим пояснити те, що деякі земноводні 

здатні оживати після вмерзання в лід? 

А) Виробленням організмом внутрішньої теплоти; 

Б) Зменшенням сили поверхневого натягу води навесні; 

В) Повною втратою води організмом узимку; 

Г) Збільшенням концентрації речовин, розчинених у плазмі 

крові.  

11) Внутрішня мембрана мітохондрій утворює вирости: 

А) Матрикс;     Б) Кристи;     В) Тилакоїди; Г) Хроматин. 

12) Реакція пластичного обміну під час метаболізму: 

А) Ентропізм;    Б) Катаболізм;    В) Анаболізм;     Г) Ентальпія. 

13) Виберіть рядок в якому указані представники лише бурих 

водоростей:  

А) Трибонема, ламінарія; Б) Навікула, діатома; 

В) Вошерія, ботридіум;  Г) Ламінарія, фукус.  

14) Оберіть групу на яку НЕ поділяються бактерії: 

А) Давні;  Б) Терробактерії;   В) Гідробактерії;   Г) Каелібактерії.  
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15) На рисунку зображено структуру організму. Якою цифрою 

позначено плазматичну мембрану? 

 
А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.  

 

 

Яковлєва Вікторія Сергіївна 

гурток «Загальна біологія» КЗ «Міський еколого-натуралістичний 

центр», учениця 11 класу Марганецької спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови 

Марганецької міської ради Дніпропетровської області 

 

1. Людина може бути проміжним хазяїном для: 

а) печінкового сисуна; б) бичачого ціп'яка; 

в) свинячого ціп'яка;  г) ехінокока. 

2. Переносником смертельно небезпечних захворювань (висипний 

та поворотний тифи) є: 

а) блохи; б) вощі; в) клопи; г) комарі. 

3. Клопи-водомірки входять до складу: 

а) планктону; б) нектону; в) бентосу; г) нейстону. 

4. Укажіть, на якому тижні вагітності людський зародок починають 

називати плодом: 

а) третьому;   б) дев'ятому; 

в) п'ятнадцятому;  г) дванадцятому. 

5. Вкажіть функцію червоного вічка хламідомонади: 

а) світлосприйняття;  б) фотосинтез; 

в) виділення;   г) рух клітинни. 

6. Першим етапом синтезу білка є процес: 

а) редукція;  б) редуплікація;  в) трансляція; г) транскрипція. 

7. Спільними рисами людини і приматів є: 

а) 46 хромосом;  б) 4 групи крові; 

в) вигини хребта;  г) форма таза. 
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8. Укажіть, яка серед перелічених клітинних структур характерна 

лише для прокаріотичної клітини: 

а) вакуоля; б) джгутик; в) нуклеоїд; г) рибосома. 

9. Укажіть, яка нуклеїнова кислота має найбільшу довжину та 

молекулярну масу: 

а) іРНК; б) рРНК; в) ДНК; г) тРНК. 

10. Органічні речовини, утворені в процесі фотосинтезу, рухаються 

від листків до кореня по: 

а) ситоподібних трубках флоеми;  б) судинах ксилеми; 

в) серцевиних променях;  г) клітинах камбіо. 

11. Яка структура характерна тільки для представників типу 

Молюски: 

а) зелена залоза;   б) бічна лінія;   в) черепашка;   г) мантія. 

12. Антигени-це: 

а) спеціальні білки крові;  б) лімфоцити; 

в) чужорідні для організму хімічні речовини; 

г) клітини-пожирачі. 

13. Сеча утворюється в: 

а) нирках;   б) печінці;   в) сечовому міхурі;  г) сечівнику. 

14. Який з наведених ферментів каталізує розщеплення вуглеводів: 

а) лізоцин; б) пепсин; в) амілаза; г) ліпаза. 

15. Де розміщенний півмісяцевий клапан: 

а) між передсердями;      б) між лівим шлуночком і аортою; 

в) між шлуночками;    г) між правим передсердям і правим шлуночком. 

 

 

Янко Єлизавета Володимирівна 

вихованка гуртка «Юні екологи» БТДЮ м. Мирноград , учениця 9-В 

класу НВК м. Мирноград 

 

1. Хемосинтез здійснюють: 

а) Нитріфікуючі бактерії; б) Зелені водорості; в) Гриби. 

2. Назвіть умову, без якої процес фотосинтезу стає неможливим: 

а) Відсутність хлоропластів; 
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б) Відсутність вуглекислого газу в атмосфері; 

в) Відсутність глюкози в клітинах. 

3. Хромосоми розташовані в: 

а) Ядрі; б) Лізосомах;  в) Вакуолях. 

4. Яка речовина зберігає спадкову інформацію? 

а) АТФ; б) РНК; в) ДНК. 

5. Позначте ядерні структури, які містять спадкову інформацію: 

а) Ядерна оболонка і каріоплазма; 

б) Хромосоми; 

в) Ядерце і каріолема. 

6. Яка нуклеїнова кислота здійснює перенесення спадкової 

інформації до місця синтезу білка? 

а) ДНК; б) рРНК; в) іРНК. 

7. Знайти неправильну комплементарність: 

а) Ц – Г; б) Г – Ц; в) А – Ц. 

8. Синтез білка в клітині забезпечують: 

а) Мітохондрії; б) Лізосоми;  в) Рибосоми. 

9. Один з ланцюгів молекули ДНК складається з таких залишків 

нуклеотидів: ТАЦ АТГ ТЦЦ ЦГА. Визначте послідовність 

нуклеотидів у дочірньому ланцюзі. 

а) АТГ ТАЦ АГГ ГЦТ; 

б) АТГ ЦГА ЦЦТ АГЦ; 

в) АЦГ АТТ ГАА ТТА. 

10. Елементарним носієм спадкової інформації є: 

а) Нуклеотид; б) Ген;  в) Хромосома. 

11. Назвіть синонім до слова «метаболізм»: 

а) Клітинне дихання; 

б) Внутрішньоклітинний транспорт; 

в) Обмін речовин. 

12. Ділянки гена, що вирізаються під час дозрівання іРНК 

а) Інтрони; б) Екзони; в) Оперони. 

13. А = У, Г = Ц це розшифрування молекули: 

а) РНК; б) ДНК; в) АТФ. 
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14. Високомолекулярні біополімери, мономерами яких є залишки 

амінокислот це: 

а) Білки; б) Вуглеводи; в) Ліпіди 

15. Вкажіть основну ознаку прокаріотів: 

а) Відсутність ядра; 

б) Наявність каріоплазми; 

в) Відсутність мітохондрій. 

 

 

Ярмоленко Марія Сергіївна 

вихованка гуртка «Юні біологи», учениця 11 класу Гадяцького 

обласного наукового ліцею-інтернату І-ІІІ ступенів імені 

Є.П. Кочергіна Полтавської обласної ради 

 

1. Продукти, які варто вживати в їжу при нестачі калію: 

а) морепродукти, буряк, морква; 

б) сир, горіхи, зелені овочі; 

в) цитрусові, банани, картопля; 

г) грейпфрут, яблука,  лимони. 

2. Кислота, що в складі шлункового соку активує ферменти: 

а) йодидна; б) хлоридна; в) нітратна; г) карбонатна. 

3. Однією із характерних ознак ліпідів є: 

а) гігрофільність;   б) гігрофобність;  

в) гідрофільність;   г) гідрофобність. 

4. Резервний вуглевод, наявний у клітинах бурих водоростей:  

а) крохмаль; б) ламінарин; в) глікоген; г) муреїн. 

5. Орган, що називають «деревом життя»:  

а) легені; б) серце; в) печінка; г) мозочок.  

6. Птах, зображений на емблемі донорів крові: 

а) сова; б) пелікан; в) чапля; г) лелека.  

7. Найдовша змія у світі:  

а) світлий тигровий пітон; б) королівська кобра; 

в) сітчастий пітон;   г) велика зелена анаконда.  

8. Гаусторії – інша назва такої видозміни кореня, як:  
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а) бульбокорені;   б) дихальні корені;  

в) корені-причіпки;   г) корені-присоски.  

9. Орган руху одноклітинного паразитичного організму, 

збудника сонної хвороби:  

а) джгутик;  б) псевдоподії;  в) війки;  г) відсутній.  

10. Комаха, що має такий же ротовий апарат, що і тарган:  

а) муха;  б) пухоїд; в) кліщ; г) бджола. 

11. Як розмножуються одноклітинні гриби, що застосовують в 

пекарстві та пивоварінні?  

а) шизогонія;   б) фрагментація; 

в) брунькування;  г) бінарний поділ. 

12. Вид біотехнологій, що займається вирощуванням штучного 

м'яса, шкіри:  

а) цитотехнології;  б) нанотехнології; 

в) ембріотехнології;   г) гістотехнології.  

13. «Виноградним цукром» називають:  

а) глюкозу; б) сахарозу; в) галактозу;  г) фруктозу.  

14. З чого формується насінини після подвійного запліднення? 

а) із зав'язі;   б) із покривів зачатку; 

в) із насінного зачатку; г) із триплоїдної клітини.  

15. Вид папороті, вайї якої виділяють аромат лимону:  

а) щитник духмяний; б) нефродіум гірський;  

в) азола каролінська; г) адіант венерин волос. 


