
Уиранлішін ооліти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
Чернігівський обласний інститут післяднпломної педагогічної освіти 

^  імені К.Д. У нінііською

Завдання II етану Всеукраїнської олімпіади з біології 
2014-2015 рр.

8 клас

Тестові завдання групи А.
Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть т ільки один варіант відповіді з 
кількох запропонованих. (Правильнерозв’язування завдання оцінюється в 0,5 6.

Максимально можлива сума балів - 5).

1. І Іозначте назву рослини, яка маг дихальні корені:
а) кипарис болотний; б) орхідея; в) плющ; г) водяний горіх.
2. Всі водорості мають хлорофіл,який міститься в:
а) хлоропластах; б) хромогіластах; в) лейкопластах; г) цитоплазмі
3. Позитивний фототаксис характерний для:
а) амеби протей; б) малярійного плазмодія; в) інфузорії туфельки; г) евглени зеленої; 

д) лямблії.
4 Інцистування забезпечує: а) статеве розмноження, б) нестатеве розмноження; 

я)вегетативне розмноження; г) переживання несприятливих умов.
5. Вкажіть, як можна заразитися на аскаридоз:
а) недостатньо термічно оброблене м’ясо; б) брудні руки; в) укус комара; г) укус

кліща.
б ІІюдннн мож'- бузи проміжним хазяїном для:
а) ц іп ’яка бичачого; б) стьожка широкого; в) ехінокока; г) молочно-білої иланарії.
7. Дводомний вічнозелений гаметофіт з ризоїдами, характерний для:
а) зозулиного льону; б) щитника чоловічого; в) плауна булавовидного; г)сфагнуму.
8. У клітинах дроб’янок відсупп: а) мігохондрії, пластиди, ендоплазматичний 

ретнкулум; б) ДІІК, мігохондрії, ендоплазматичний резикулум; в) пластиди, рибосоми, 
мігохондрії; г) ядра, ДІІК, рибосоми.

9. Вкажіть відділ рослин, до якого належить горіх волоський, ліщина, акація жовта, 
подорожник великий: а) мохоподібні; б) папоротеподібні; в) голонасінні; г) покритонасінні.

10. Одноклітинними грибами г: а) нсніцнл; б) аспергил; в) мукор; г) фітофтора.

я
Тестові завданий і рупії І».

У завданнях цієї груші з п'яти варіантів відповідей правильними можуть бузи від одного 
до п ’яти (Правильнерозв'язування одного завдання оцінюється в І б.

Максимально можлива сума балів -  10).

І На культурних рослинах паразитують: а) мукор; б) псніцпл, в) зморшки; г) сажка, 
д)борошннста роса

2. До основних функцій кореневої системи відносять: а) прикріплення рослин до 
субстрату; б) фотоліз води; в) поглинання та переміщення води і поживних речовин; 
і )еиптез хлорофілу; д) гутація.

3. Які з цих рослин належать до мохоподібних: а) ряска; б) латаття; в)сфагнум; 
і )іозулпн льон; д) маршапція

4 Процес зневоднення у рослин супроводжується: а) посилення випаровування 
води; б) посилення фотосинтезу; в) посилення поглинання азоту; і ) закриття продпхів, 
д)иослаблснпям дихання. .

5 До кишковопорожнинних належать: а) гідра; б) корал; в) медуза хресговичок; 
г)лямблія; д) трипаносома.



6 Мер і ні клітини можуп. входити до складу таких тканин рослинною організму:
а)покрініних. 0) твірних; а) провідних; і ) фогоспнгсзуїочпх: д)мсханічинх.

7 Хто е обов’язковим проміжним хазяїном у сисунів? а) хребетні тварини; б) павуки,
в) молюски; г) комахи;д) вищі раки.

8. Вкажіть ознаки пристосованості піахів до польоту:
а) теплокровність, б) мають два кола кровообігу; в) обтічна форма тіла, г) лсіснсве 

дихання, д) вкороченні) кишечник
9 До складу видільної системи риб входить: а) сечовин міхур, б) сечоводи; в) тазові 

нирки; г) тулубові нирки.
Які із цих рослин є однодомними: а) огірки; б) верба; в) обліпиха; г) кукурудза; 

е)кавун.

І сс.гшн звіщавші і руни II.
Уважно прочитайте ин'сгуіпіі запитання.

Спосіб підпопіді на ці запитання указано у кожному з них (Правильнерозв'язування 
кожного завдання оцінюється в 10 б. Максимальна можлива сума балів -  20). 

Завдання І. Ф із іо л о гіч н ий  аналіз твари н  ( 10 б) 5
Розгляньте зображення гідри 

Нкажїіь правильні підпопіді, вказавши 
навпроти букв, якими позначають завдання, 
відповідні одну або декілька цифр, що 
позначають компоненти будови:
A. Клітини, які забезпечують крокуючий 
рух гідри
!>. К л іт и н , які забезпечуюіь хижацький 
сноеіб життя гідри
B. Клітини, які здійснюють перетворення 
їжі на шматочки та прості органічні сполуки 
Г. ' Клітини, завдяки яким гідра г 
гермафродитом
Д Клітини, які забезпечують брунькування 
гідри
Е. Клітини, які забезпечують форми 
подразливості гідри
Є Клітини, які здатні утворювати 
псевдоиодп
Ж Частина тіла, що маг отвір - аборальну 
пору для відділення від місця прикріплення
3. Частина тіла, через яку видаляються 
непере травлені рештки 
И. Клітини, що роблять тіло гідри слиним 
цілим



І аіідіпіми 2. Розгляньте діаграми суцвіть. Визначте, яке з цих суцвіть 
притаманне рослинам, наведеним на зоОражсншіх нижче. ( 100)

Н2. Рігнляиьн яянедені ця милкіша дітрнми гуцніть:

2.4 2.5



Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
Чернігівський облисінні інстнтуг ніслидннломної педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського

Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 
^  2014-2015 рр.

9 клас

Тестові завдання груш і Л.
Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть тільки однії варіант відповіді з 
кількох запропонованих. (Правильнерозв'язування завдання оцінюється в 0,5 б. 

Максимально можлива сума балів - 5).

І Вкажіть бактерїї-сапрогрофії: а) паличка Коха; б) бактерії гніптя; в) стрептокок;
г)холерппй вібріон.

2. І Іазвіт ь бактерії, що мают ь кулясту форму; а) стафілокок; б) спірила; в) бацила; 
г)вібріон.

3. Найбільше клітин твірної тканини стебла дерев’янистої рослини знаходиться у;
а) еиідсрмі; б) камбії; в) деревині; г) серцевині.

4. Метаморфоз кореня -  це: а) фіялодій; б) луека; в) коренебульба; г) кореневище.
5. Мертві клітини якого елемента будови стебла забезпечують висхідний рух 

речовин у стеблП а) флоеми; б) камбію; в) епідерми; г) ксилеми.
6. Процес перетворення личинки на дорослу істоту називається; а) ароморфозом;

б) метаморфозом; в) регенерацією; неотенією.
7. Вкажіть, які клітини відповідальні за клітинний імунітет: а) моноцити;

б) нейтрофілн, в) базофіли; г) Т-лімфоцити.
8 І Іерший шийний хребець називається: а) епістрофей; б) антеридій; в) атлант; 

г)епіфіз.
9. У здорових дорослих людей червоні кров’яні клітини формуються лише в:

а) грудній кістці, ребрах і тілах хребців; б) стегновій і великій гомілковій кістках; в) печінці;
г) селезінці.

10. Штучний активний імунітет -  це: а) введення в організм сироватки з готовими 
антитілами; б) несприятливість до інфекції при перенесенні даного захворювання;
в) несприятливість до інфекції,що зумовлена отриманням антитіл через плаценту; г) 
введення в організм вакцини, на яку виробляються антитіла.

Тестові заядлішії груші І>.
У завданнях цієї групи і п’яти варіантів відповідей правильними можуть бути від 
«дногодо п’яти (Правильнерозв'язування одного завдання оцінюється в І б. 

Максимально можлива сума балів -  15).

1. Укажіть види рослин, у яких дорослий гаметофіт і дорослий спорофіт ведуть 
трофічно незалежний один від одного спосіб життя: а) зозулин льон; б) ялина звичайна;
в)чоловіча папороть, г) хвощ польовий; д) плаун булавовидний;

2. Рослини, що мають супліддя: а) горобина; б) шовковиця, в) малина; г) ананас;
д) шипшина.

3. Спільні ознаки для рослин з класів Дводольні та Однодольні: а) здатність 
утворювати суцвіття китицю; б) наявність камбію у стеблі; в) здатність до перехресного 
запліднення; д) здат ність угворювагн складні листки.

4. За розташуванням на рослині бруньки можуть буги: а) вегетативні; б) 
генеративні; в) верхівкові; г) бічні; д) додаткові.

5. Назвіть нари рослин, які відносять до родини Розоцвіті: а) грицики та яблуня,
б) роман га конюшина; в) шипшина та манжетка; г) слива та суниці; д) глід та спірея.



6. Виберіть органслп. які міститься у тваринних клітинах: а) хлоропласти; б) вакуоля 
і клітинним соком; в) ядро; і ) мітохопдрії.

7. В результаті еволюції у передній кінцівці птахів відбулися такі зміни: а) 
збереглися лише перший, другий та третій пальці; б) збереглися лише другий, третій та 
четвертий пальці: в) збереглися лише другий, третій та п’ятий пальці; г) редукція усіх 
кінцівок кісті; д) зростання частини кісток кісці.

X Війчасті плоскі черви відрізняються від стьожкових а) будовою кишечника; б) 
наявністю кишечника, в) способом дихання: г) будовою ротового апарату,

9. Значення хітинового покриву членистоногих організмів: а) зовнішній скелет; б) 
захист; в) утворює кінцівки; г) забезпечує випаровування води

10. Кров ссавців насичується киснем у: а) лівому передсерді: б) лівому шлуночку;
в) капілярах альвеол; г)канілярах нирок; д) капілярах печінки.

I I  Вкажіть кровоносні судини, що мають півмісяцеві клапани: а) аорта;
б) леісиеві артерії; в) капіляри: г) вени

12. До м'язів нижньої кінцівки належать: а) литковий м'яз; б) кравецький м’яз;
в) біцепс; г) трицепс; д) мімічні м’язи.

13. Вкажіть ознаки відмінності еритроцитів від лейкоцитів: а) захисна функція;
б)нсмаг ядра; в) тривалість життя 4 місяця; г) здатність до активного руху; д) руйнуються в 
селезінці й печінці; с) МІСІЯ гь гемоглобін

14. Перервні з’єднання кісток: а) забезпечують рухливість елементів скелету;
б)об’єднують окремі кістки в міцний кістяк; в) функціонують за принципом механічних 
важелів; г) функціонують за принципом механічних блоків; д) утворюються за допомогою 
хрящів між кістками.

15. Хворобами вен є: а) інсульт; б) атеросклероз; в) інфаркт міокарда;
г) гінсртонічна хвороба; д) тромбофлебіт; с) варикозне розширення вен

Тестові завдання груші В.
Уважно прочитайте наступні запитання.

Спосіб відповіді на пі запитання указано у кожному т них (Правильнерозв'язування кожного 
завдання оцінюється в 10 б. Максимальна можлива сума балів -  20).

1. Уважно роздивіться наведені малюнки. Вкажіть на икііх 
зображено:

З



1.1 риб, які можуть дихати атмосферним повітрям;
І 2 риб, які мають виключно зяброве дихання;
1.3 риб, які мають функціонуючі легені;
1.4 риб, у яких редуковані легені, які не використовуються як органи 
дихання;
1.5 риб, які здатні мешкати у прісній воді;
1.6 риб. які мешкають лише у морській воді;
1.7 риб, яким властиве яйце живородіння;
1.8 риб, які розмножаються в Саргасовому морі.

2. Розгляньте даний малюнок.
а) позначте та підпишіть будову серця людини;
б) як відбувається кровопостачання серця?



Управління осінні і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
Чернігівським облисінні інститут ніслядннломної педагогічної осінні 

імені К.Д. Ушинського

Завдання II етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 
^  2014-2015 рр.

10 клас

Тестові завдання групи А.
Уважно прочитайте наступні запитання. Оберіть т ільки однії варіант відповіді з 
кількох запропонованих. (Правильнерозв'язування завдання оцінюється в 0,5 б. 

Максимально можлива сума балів -  7,5).

I Укажіть правильну послідовність основних таксономічних одиниць царства 
Рослини сучасної системи органічного світу, починаючи з найнижчої: а) тип -  клас -  
порядок -  родина -  рід -  вид; б) вид -  рід -  родина -  ряд -  клас -  тип; в) відділ -  клас -  ряд 
-  родина -  рід -  вид; г) вид рід -  родина -  порядок -  клас -  відділ.

2. Збудником раку картоплі с: а) ольпідіум; б) спонгоспора; в) плазмодіофора,
г)синхітрнум.

3. Виберіть представника родини Лілійні: а) проліска дволиста; б) нарцис білий;
в)редька посівна; г) пшениця тверда.

4. Визначте, яку структуру відносять до над мембранних комплексів тваринної 
клітини: а) пелікула; б) глікокалікс; в) мікротрубочки; г) клітинна стінка

5. Які паразитичні одноклітинні тварини с збудниками сонної хвороби у людини?
а)леншманії; б) лямблії; в) трипаносоми; г) грегарпни.

6. Визначте, як парасимпатична нервова система впливає на частоту серцебиття:
а)збільшуе; б) зменшує; в) викликає аритмію; г) не впливає.

7. Вкажіть, нестача якого вітаміну викликає захворювання бері-бері: а) Вр б) Вг;
в) В „;г) В і2-

8 Виберіть з переліку гормон, який виробляється у підшлунковій залозі:
а) оксіпоцин; б) тироксин; в) глюкагон; г) кортнзол.

9. Як називається речовина, що утворюється у кишечнику кашалотів із 
неперетравлених решток головоногих і яку застосовують у парфумерній промисловості в 
якості фіксатора запахів? а) амбра; б) пурпур; в) сепія; г) охра.

10. Цей видатний лікар уперше у світі використав ефірний наркоз у військово- 
польових умовах, висунув вимогу, щоб хірурги проводили операції в білих халатах, 
виварених в окропі, став «батьком» гіпсової пов’язки при переломах і засновником 
військової хірургії. Назвіть його: а) Пирогов М.І.; б) Філатов В.11., в) Дженнер Е.Г.;
г) Боткін С І Г

I I  Позначте нари комплементарних нуклеотидів у молекулі і-РНК: а) А -Г Т-Ц;
б) А-Т Г-Ц; в) А -Ц Т-Г ; г) А-У  Г-І і.

12. Вкажіть хімічні зв’язки, що поєднують атоми Гідрогену та Окснгсиу у воді: 
а)водневі; б) ковалентні; в) іонні; г) неполярні.

13. Ці одно мембранні оргаиели містять фермеїтг-каталазу для руйнування 
небезпечного пероксиду гідрогену, який утворюється при окисненні органічних речовин. 
І Іазвіть їх. а) оксісомп; б) лізосоми; в) пероксісоми; г) вакуолі.

14. Назвіть правильну послідовність структур, які відображають ієрархію рівнів 
організації життя: а) плазма лема -  фосфоліпіди -  міоцит -  гладкі м’язи; б) сечовидільна 
система -  нирка -  нсфрон -  полонити; в) Фсрум -  еритроцит -  гемоглобін -  кров, г) Д ІІК -  
хромосоми -  ядро -  клітина -  дрозофіла.

15. Клітинна структура, у якої є кільцева молекула ДНК і рибосоми, - цс: а) 
апарат Гольджі; б) лізосома; в) мітохондрія; г) вакуоля.



ТОПОВІ ІЯІІДЯІІІІІІ І рупії І>.
У ІЙІІДЯІІШІХ п ітї і руни і п 'я н і іія р ія їн ін  НІДІІОІНДСЙ іірапіі.ііьш іміі можуть Пупі під 
одного до п 'яти  (Правильне разе 'язування одного завдання оцінюється в і д .  

Максимально можлива сума балів -  20).

1. Рух воли і мінеральних речовин но тілу рослини відбувається по: а) судинах;
б) трахсїдах; в) клітинах камбію; г) серцевинних променях; д) плазмодесмах

2. Нкажіїь. які організми здійснюють більше полонини фотосинтетичною процесу 
на Землі: а) фото синтезуючі бактерії; б) лишайники; в) водорості; г) голонасінні рослини;
д)планкгон.

3. Які з водоростей мають кременистий панцир? а) цембела; б) ульва; в) кораліпа;
г)макроцистіс; д) навікула.

4. Хвощеподібні відрізняються від інших спорових рослин наявністю: а) великих 
зелених мегафілів; б) дрібних зелених філоїдів; в) редукованих листків; г) флатер на 
снорах; д) складних перистих листків; е) вузлів і міжвузлі..

5. В ботаніці яблуком називають несправжній соковитий плід з багатьма 
насінинками, розташованими у плівчастих комірках. Назвіть рослини, які мають плід 
яблуко: а) інжир; б)арахіс; в) персик; г) горобина: д) айва; с) груша.

6. До типу Членистоногі відносять: а) мокрицю; б) жука-олспя; в) навука- 
хрсстовнка; г) ківсяка; д) рака-самігника

7 Найбільш цінними з туалетних губок, які відрізняються особливого м'якістю і 
ніжністю скелета с: а) левантійська губка; б) далматинська губка; в) морський йоржик; г) 
байкальська губка; д) морський гриб.

8 Яких молюсків добувають з метою отримання чорнильної рідини, з якої 
виготовляють натуральну туш га коричневу фарбу? а) ахатін; б) жабурниць; в) каракатиць;
г)восьмипогів; д) науінлусів

9. Які з органів здійснюють рух крові ланцетника? а) спинна аорта; б) верхні 
частини зябрових судин; в) черевна аорта; г) нижні частини зябрових судин; д) 
однокамерне серце; е)двокамсрие серце

10. Нкажїгь серед названих видів тих птахів України, які г дальніми мігрантами:
а) лслска білий; б) ластівка сільська; горлиця звичайна; г) снігурі; д) шишкарі

11. Укажіть структурні частини дерми людини: а) волосяна цибулина; б) хітин;
в) клітини епітелію; г) сальна залоза; д) хрящові диски.

12. Гормони людини і тварин можуть бути: а) похідними амінокислот;
б) нептидами і білками; в) стероїдами; г) вуглеводами; л) ліпідами

13. Перетворення енергії світла на електричну в оці людини пов'язано з 
функцією: а) зорових нейронів; б) зорових пігментів; в) кришталика; г) фоторецепторів; д) 
зіниці.

14 Які особливості будови відрізняють посмуговану серцеву м'язову тканину від 
скелетної? а) веретеноподібні клітини; б) відсутність вставних дисків; в) ядра на периферії 
волокон; г) вставні диски між волокнами; д) ядра в центрі волокон; е) м'язові волокна.

15. Назвіть утвори серця, що перешкоджають вивертатися в бік передсердь 
сіулкам клапанів: а) фасції; б) ендомізін; в) сухожилкові струни; г) еніневрій; д) сосочкові 
м'язи.

16. Які сполуки можуть бути джерелом Гідрогену у процесах фото- і 
хемосинтезу? а) вода, б) ПСИ; в) Н28 іО і ; г) І І 28; д) N11..

17. Які компоненти будови відрізняють рнбонуклеотиди від
дезоксирибонуклсотидів? а) тимін; б) урацил; в) рибоза; г) дезоксирибоза; д) гуанін

18. Мікротрубочки в клітині використовуються як капали для транспортування 
«вантажів». Цс транспортування здійснюють моторні білки. Назвіть їх. а) актин; б) міозини;
в) еластини; г) динеїн; д) кінезин.

19. Поєднання макромолекул та їх взаємодія відбуваються на основі принципу 
структурної компліментарності. Назвіть сполуки, між якими є така відповідність, а)



кагалам і С>) аглютиногени А і аглютиніни а; в) інсулін та інсулінові рецептори
гепагоцшїв; г)гсмогло6ін і міоглобін; д) егероїдн і жирні кислот.

20. Рибосоми безпосередньо пов'язані з здійсненням такою процесу: а) 
реплікації; б) фотосинтезу; в) сплайсингу; г) трансляції.

^  Тестові завдання групи В.
У важ но  п р о м іт н і іс  н аступн і запитаним.

Спосіб відповіді на ні піни і ншій указано у кожному і них (Правильне 
розв’язування кожного завдання оцінюється в 10 б. Максимальна можлива 

сума балів -  ЗО).

І. Завданий на прави л ьн у  ком б інац ію  вар іа н тів  відповідей (10 балів)
1.1 Вкажіть особливості органа, зображеного на малюнку:___________

А. система 
органів

Б. Будова 1! Функції

1 \  ж ]
1 .Опорно- 1 Грубка з І.Голосоутворенпя і . \  Ш щ
рухова хрящових кілець іроведення повітря Ш ; 1
2 Травна 2ЛіПка з парних і 2.Переміщення їжі \  Щщ?'/
3. Кровоносна непарних хрящів 3.Захист щитоподібної ’■< /  •
4.Днхаііьиа 3.У твір 3 кісткової залози Г

тканини
4 Грубка з трьох 
оболонок

4.Участь у ковтанні

тітштшШІїІ

1.2 Вкажі ть особливості сполуки, зображеної на малюнку:
А. Структура Б. 1 Іуклсопіди Н. Функції

1 .Одинарний 1. А .У .Т .Г 1.1 Іобудова
ланцюг 2. А. Ц. 1. 1 рибосом
2.«Листок 3. А, У. Ц. Г 2. Перенесення
К О П ІО ІІІЦ ІІИ »

3. Подвійна 
спіраль
4. Суперспіраль

4. А, Ц. Г, У інформації
3. Збереження 
інформації

4. Транспорт 
амінокислот

2. {являння на послідовність (5 балів):
2.1 Низнячгс послідовність ср в геохронологічній історії Землі, починаючи з 

найдавнішої:
А. Кайнозойська Б. Мезозойська В. Архейська Г. Палеозойська Д.Протерозойська
2.2 Визначте послідовність процесів, як і мають місце при проростанні 

насіння:



A. Перехід насіння її активний етап, що обумовлюється функціонуванням 
ферментів

Б. Перетворення зародка на проросток
B. Поглинання насінням великої кількості води і набрякання
Г. І Іоява зародкового коріння і формування зародкового пагона 
Д. Перетворення під дією ферментів нерозчинних запасних речовин в розчинні 
'(являння 3. (5 балів), (я джерелом енергії та органічної речовини усі живі 

організми можна поділити па такі групи: А фогоавгогрофн; Б фогогегерогрофн; В 
хемоавтотрофн; Г  хсмогстеротрофн. Визначте, яким з перелічених груп 
відповідають наступні описи:

3.1 Організми споживають готові органічні сполуки, частина з яких 
використовується для побудови власного тіла, а частина окиснюється для отримання 
енергії;

3.2 Організми споживають сірководень, здатні існувати в анаеробному 
середовищі, погребують наявності у середовищі вуглекислого газу і освітлення;

3.3 Організми можуть за рахунок енергії сонячного світла синтезувати А'ГФ, не 
здатні використовувати вуглекислий газ для синтезу органічних сполук, споживають 
готові органічні сполуки;

3.4 Організми потребують освітлення і наявності у середовищі вуглекислого газу 
та води, їхня життєдіяльність супроводжується виділенням в атмосферу кисню.

3.5 Організми окислюють двовалентний Ферум до трьохвалентного, і за рахунок 
енергії, яка виділяється в цій реакції, вони синтезують органічні речовини з 
вуглекислого газу або карбонатів.

Завдання 4. (10 балів) Різноманітність кл ітин. Розгляньте зображення кл ігнн. 
Вкажіть правильні відповіді, вказавши навпроти букв, якими позначені завдання, 
цифри, що позначають клітини.

А. Одноклітинна зелена водорость
Б. Клітина з кремнистим панциром
ІЗ. Клітини, здатні утворювати й проводити збудження
Г Клітини нсиосмугованої м’язової тканини
Д. Клітини, що вистилають провідні дихальні шляхи
Е. Клітини, що здійснюють транспорт газів в крові
Є. Клітини, що утворюють покриви листків
Ж. Клітина, яка має трихоцисти, пслікулу, порошицю

Якою цифрою позначені 
хондроцити?

Якою цифрою позначені коки, 
бацили й вібріони?



Управління осінні і науки Чернігівської обласної державної адміністрації 
Чернігівський обласним інститут іііслядіїн.ііомпої педагогічної освіти 

імені К.Д. Ушинського

Завдання ІГ етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 
2014-2015 рр.

11 клас

Тестові завдання груш і А.
Уважно прочитайте наступні запитаний. Оберіть т ільки один варіант відповіді з 
кількох запропонованих. (Правильне розв ’язування завдання оцінюється в 0,5 6.

Максимально мозклива сума балів -  7,5).

1 Виберіть таксон, рослини якого мають плід яблуко: а) бобові; б) розові;
в)хрестоцвіті; г) пасльонові.

2 Визначте родину покритонасінних, до якої належить гірчиця посівна а) лілійні;
б)лободові; в) хрестоцвіті; г) пасльонові.

3. Визначте, які з наведених органів слід вважати аналогічними: а) парні кінцівки всіх 
хребетних; б) крила птахів і метеликів; в) вусики гороху і стеблові лусочки хвоща; т) лусочки 
на кореневищі й брунькові луски квіткових рослин

4 Визначте тканину, яка забезпечує постійний ріст стебла злаків: а) бічна меристема,
б) вставна меристема; в) верхівкова меристема; г) пазушна меристема.

5. Різноманітність будови ротових органів у комах є прикладом: а) ідіоадаптації;
б) дегенсрації; в) ароморфозу; г) мімікрії.

6. Визначте, які з перелічених клітин накопичуються мри запаленні та. інфікуванні 
тканин людніш: а) нервові; б) еритроцити; в) лейкоцити; г)тромбоцпти.

7. Структура, по якій передасться більша частина інформації між двома півкулями 
головного мозку, називається: а) Варолієв міст; б) мозолисте тіло; в) гіпофіз; г) блукаючий 
нерв.

8 Процес появи на світ зародка, який розвивався всередині материнського органі шу 
за рахунок ї ї  поживних речовин, це: а) ийцеживонароджепня; б) яйценародження, в) 
живонароджсніїя, г) ембріоиізацін.

9. Який із секретів травних залоз людини спричинює утворення емульсії жирів в 
дванадцятипалій кишці? а) слина; б) шлунковий сік, в) жовч; г) підшлунковий сік.

10. Вкажіть назву потовщеної частини кінцевих розгалужень аксонів, яка має 
синаптичні міхурці з медіаторами, мітохондрії: а) кінцева бляшка; б)пресинаптнчна 
мембрана; в) сннаїттіїчпа щілина; г) постсннаптична мембрана.

11. Який із елементів-органогенів визначає кислотні властивості рідин 
внутрішнього середовища людини та бере участь в окисно-відновних перетвореннях? 
А)Гідроген; б) Оксиген; в) Карбонрг) Нітроген

12. Жирні кислоти є цінним джерелом енергії, оскільки їх розпад супроводжується 
виділенням вдвічі більшої кількості енергії, аніж при розпаді такої ж маси глюкози 3 чим це 
пов’язано? а) мають довгий карбоновий ланцюг; б) мають короткий карбоновий ланцюг;
в) містягь гідрофільну СООН; г) здатні утворювати міцели

ІЗ Як вірус тютюнової мозаїки поширюється по рослині і спричинює
захворювання? а) РНК віруса зв’язується з білком руху, який і транспортує ї ї  через 
плазмодесми; б) ДНК віруса зв’язується з білком руху, який і транспортує ї ї  через 
плазмодесми; в) РИК віруса зв’язується з ЕПС, яка і спрямовує ї ї  через пори клітинної 
стінки; т) ДІІК віруса завдяки цнклозу переміщується до апарату Гольджі і далі зі міхурцями.

14. У  полуниць червоне забарвлення плодів відповідає рослинам з генотипом ІІВ, 
біле ЬЬ. Рослини з генотипом ВЬ мають плоди рожевого забарвлення. Від схрещування між 
собою рослин з білими і червоними плодами фенотип гібридів буде: а) 50% червоних і 50% 
білих; б) усі червоні; в) усі білі, г) усі з рожевими плодами.



15. Для чого в селекції застосовують поліплоїдію? а) для отримання низькорослих 
сортів; б) для трим ання продуктивних порід; в) для подолання бсніліддя у віддалених 
гібридів; г) д ія  отримання багатонасінних сортів.

Тестові ія п д я їіи я  групи  Б.
У  1ЯВДЯІ1ІІПХ ц ігТ гр у ш і з п 'я т и  ва р іант ів  відповідей правильним и м ож уть бути від одного до 

п 'я т и  (Правильне розв'язування одного завдання оцінки ться в і д .
Максимально можлива сума балів -  20).

І Вкажіть значення грунту для рослин: я) субстрат для прикріплення, б) джерело 
кисню, в) джерело води; г) джерело мінеральних речовин; д)джерсло органічних речовин.

2. Вкажіть властивості, які мають тварин, здатні жити в дуже зруйнованому 
людиною середовищі: а) низьку плодючість; б) високу плодючість; в) всеїдні; г) низьку 
спеціалізацію до умов середовища; д) висока спеціалізація до умов середовища.

3. Позначте організми, які беругь участь в утворенім осадових порід:
а) форамініфсри; б) лсншмппй; в) трипаносоми: г) радіолярії; д) споровики.

4. Вкажіть, які з рядів належать до класу Комахи: а) Кистепері; б) І Ірямокрнлі;
в)Рукокрилі; г) Клювоголові; д) Лускокрилі.

5. Визначте правильне твердження а) плоскі черви мають незамкнену кровоносну 
систему; б) джміль відноситься до класу Твердокрилих; в) органи дихання хеліцерових -  
легені; г) кишковопорожнинні -  двошарові тварини; д) кільчасті черви мають три відділи 
кишечника.

6. Які з названих клітин організму людини мають війки? а) нюхові рецептори;
б) спітеліоцити бронхів, в) клітини епітелію тонкого кишечника; г) клітини маткових труб;
д)гепатоцити.

7. Вкажіть, що відбувається з еритроцитами у гіпотонічному розчині кухонної солі? 
а) втрачають воду; б) зморщуються; в) набирають воду; г) не змінюються в об'ємі;
д)ііабряклють.

8. Нервові центри парасимпатичного відділу розташовані у таких відділах ЦНС, як:
а) грудний і поперековий відділи спинного мозку; б) шийний і грудний відділи спинного 
мозку; в) стовбур головного мозку; г) крижовий відділ спинного мозку; д) шийний і 
крижовий відділи спинного мотку; е) лімфотична система.

9 Які з ознак не використовуються в якості критеріїв обдарованост і? а) рання мова, 
допитливість; б) енергійність, самостійність, в) відмінна нам'ять; г) висока концентрація 
уваги; д) тип темпераменту, е) екстравертний тип особистості.

10. Назвіть організми, у яких в процесі онтогенезу зародок формується із зародкової 
твірної тканини: а) дуглезія, ехінокок, б) вельвічія, ефедра; в) дафнія, циклоп; г) рогохвісг, 
хвосгокол; д) магнолія, липа.

11. Які структури беруть участь в у і пореній ініціативного комплексу в процесі 
синтезу білків? а) триплет ІРНК; б) триплет иро-іРНК; в) певна гРНК; г) рибосома;
д)нолісома; е) триплет ДНК.

12. Вкажіть ознаки, що с спільними для мітохондрій та хлоропластів: а) запасання 
крохмалю; б) синтез АТФ; в) розмноження реплікацією; г) розмноження поділом, 
д)поверхневий апарат з двох мембран, е) папівавтоііомія.

13. Кількість амінокислот в молекулі білка становить 800 Визначте довжину і масу 
гена, який кодує цей білок: а) 40,08 нм; б) 81,6 нм; в) 816 нм, г) І 656 000 ао.м., д) 828 000 
а.о.м

14. Поступове скорочення розмірів кінцевих ділянок хромосом сукаріогів з віком 
вважається одним із основних механізмів старіння Патвіть спеціальний фермент, що додає 
фрагменти ДІІК до ділянок хромосом, які втрачають їх після поділу клітин а) ревертпзл;
б) ДІІК-топоізомераза; в) ДІ ІК-гсліказа, г) теломера.

15. Довгошерстого чорного самця морської свинки схрестили з чорноіо 
короткошерстою самкою. Отримано 15 свинок з короткою чорною шерстю, ІЗ -  з довгою 
чорною, 4 - з  короткою білою, 5 - з  довгою білою. Визначте генотипи батьків, якщо довга



(Л) і чорна (В) шерсть г домінуючими проявами однак, а) ЛаВВ х ааВв; б) ЛаВв х ааВв: п) 
ЛЛВв х ааВв; г) ЛаВв х ааВВ; д) ЛаВв х аавв

16. Для муіаиій не характерні властивості: а) постійність; б) масовість;
в) успадковаиісгь; г) адат ивність; д) не спрямованість.

17. Прикладами дстрнтних ланцюгів живлення е: а) хвоя сосни -  гусениця -  синиця -  
яструб, б) мертва тварина -  личинки мух -  жаба -  вуж, в) нектар квітки -  осоподібна муха -  
павук ящірка; г) лісова підстилка дощовий черв'як -  кріт -  лисиця; д) неньки дерев 
опеньки білки куниця.

18 Рушійними силами живої дикої природи за Ч. Дарвіном е: а) різноманітність умов 
середовища; б) пристосованість до умов середовища; в) природний добір; г) боротьба за 
існування; д) штучний добір.

19 Вказані ароморфози, які з’явилися в протерозойську еру: а) поява ядра й 
днилоїдного набору хромосом; б) нестатеве розмноження; в) хлорофільпий фотосинтез;
г) баі атокяі цінність; д) поява хорди.

20. Які р’ечовшш плазми Крові є необхідними для гомеостазу (згорання)? 
а)гемоглобін; б) фібриноген; в) йони Кальцію; г) йони Натрію; д) глюкоза.

Тестові завдання групи В.
Уважно прочитайте наступні запитання.

Спосіб відповіді на ці шин ганим указано у кожному з них (Правильне роїв'яіувпння 
кожного иівдання оцінюється в 10 6. Максимальна можлива сума (тлів -  ЗО).

І.Завдання на правильну комбінацію варіантів відповідей (10 бали)
1.1. Виберіть ознаки, що характеризують паразитичні гриби, зображені на мял:
Л. Назва

І .Сажкові
2. Ріжкові
3. Іржасті 
4Трутовнкн

Б. До якого класу 
. належать?

І. Хитрі ідіом іцетн 
2.Ооміцети
3. Зигоміцети
4. Аскоміцети

В. Хвороба, яку 
спричиняють

1. Маршу
2. Пліснявку
3. Ерготизм
4. Молочницю

1.2. Виберіть о т а к і ї ,  що характеризую ть онтогенез жаби;
Л. Тип і. Тип життєвого 11. Тип дихання
онтогенезу ІІІКЛу ЛИЧИНКИ

1.Личинковий 3 1.Простий 3 1 Легеневий

(♦ і і *

« І  і

повним 
метаморфозом 
2 Личинковий з

чергуванням
ПОКОЛІНЬ
2,СкладниИ і

2 Трахейний 
3. Зябровий

ІІСІІОПІІІІМ чергуванням
метаморфозом 
3 Прямий

поколінь 
3.Прост ий Осі
чергування
поколінь Н І  у

- V ' Л



2. Розгляньте графік, інш ії описує зміну кількості бактерій і часом. (10 балів)

2.1 Дайте назви фазам, позначеним римськими цифрами, обравши правильні варіанти з 
переліку: а) фаза заселення; б) фаза розселення; в) лот -  фаза; г) лаг -  фаза; д) фаза 
експансії; е) стаціонарна фаза; ж) фаза сповільнення росту; з) фаза деколонізації
2.2 У якій фазі бактерії ростуть з максимальною швидкістю? а) у фазі І; б) у фазі II; в) у фазі 
III; г) у фазі IV; д) у всіх фазах однаково
2.3 У якій фазі кількість відмираючих бактерій починає переважати кількість тих, які 
діляться? а)у фазі І; б)у фазі II; в)у фазі III; г) у фазі IV; д) ця фаза не показана на трафіку.
2.4 Залежність кількості бактерій від часу у фазі II є: а) прямогіропорційною; б) 
оберненопропорційною; в) квадратичною; г) експоненціальною; д) синусоїдальною
3. Структурно--функціональний аналіз органа (10 балів)
Розгляньте зображення складових елементів серця і пригадайте їх функції. Вкажіть 
правильні відповіді у вигляді цифр, що виставляються навпроти букв, які позначають 
завдання:
A. Структура, що запобігає змішуванню крові - . . .
Б. Елементи з двох чи трьох стулок, їло забезпечують рух крові через серце в одному 
напрямку - . . .
B. Утвір з двох чи трьох шарів м’язових 
пучків, що забезпечує перекачування крові з 
венозного до артеріального русла -  ...
Г. Судина з трьома півмісяцевими стулками, 
яка несе артеріальну кров із серця - ...
Д. Судина з трьома півмісяцевими стулками, 
яка несе венозну кров із серця - . . .
Е. Судини без клапанів, які несуть венозну 
кров до серця - . . .
Є. Судини без клапанів, які несугь 
артеріальну кров до серця 
Ж. Утвір, що вистеляє камери й формує 
клапани серця -. . .
3. Структура, що оберігає серце від 
перерозтяєнення при наповненні кров’ю -. . .
И. Структура із сполучної тканини, що 
захищає серце - ...


