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Успіхів! 

 

І БЛОК ТЕСТОВІ ПИТАННЯ (лише одна відповідь) 

 

1) Дитина має групу крові А Rh(+). Які групи крові 

неможливі для її біологічних батьків (за умови 

відсутності мутацій)? 

А ♀ АВ Rh(-) і  ♂А Rh(+) 

Б ♀ А Rh(-) і  ♂А Rh(-) 

В ♀ А Rh(+) і  ♂В Rh(+) 

Г ♀ АВ Rh(+) і  ♂А Rh(-) 

2) Інсулін виробляється клітинами 

А слинних залоз; 

Б шлунку; 

В підшлункової залози;  

Г печінки. 

3) Кров тече під найменшим тиском 

А в аорті;  

Б в артеріях; 

В у венах; 

Г у капілярах. 

4) Основною відмінністю вірусів від клітинних 

організмів є … 

А здатність зберігати і передавати генетичну 

інформацію 

Б відсутність у хімічному складі нуклеїнових кислот  

В наявність у хімічному складі нуклеїнових кислот  

Г відсутність білоксинтезуючого апарату  

5) Як називається процес утворення зиготи? 

А сперматогенез 

Б овогенез 

В партеногенез 

Г запліднення  

 

 

 

 

 



ІІ БЛОК ТЕСТОВІ ПИТАННЯ (від 1 до 5 відповідей) 

 

1)Хлоридна (соляна) кислота шлункового соку 

виконує такі функції: 

А денатурує білки їжі; 

Б розщеплює жири їжі; 

В створює кисле середовище, потрібне для роботи 

ферментів; 

Г активує пепсиноген, перетворюючи його на пепсин; 

Д вбиває деякі хвороботворні організми. 

2)До організмів, клітини яких не мають ядра, 

належать: 

А актиноміцети;  

Б дріжджі; 

В ентеробактерії;  

Г археї;  

Д бактеріофаги. 

Втрата нативної конформації білків відбувається:   

А при екстремальних значеннях рН;  

Б при високій температурі;  

В під дією органічних розчинників;  

Г під дією детергентів;  

Д під дією води.  

4)Які чинники призводять до зростання інтенсивності 

вентиляції легень у людини? 

А збільшення концентрації вуглекислого газу у крові;  

Б збільшення концентрації кисню у крові; 

В збільшення концентрації глюкози у крові; 

Г зростання активності скелетних м'язів;  

Д вдихання їдких речовин. 

5) При поганому освітленні людина бачить предмети у 

відтінках сірого (не кольоровими) тому що: 

А людина нездатна розрізняти кольори; 

Б існують три типи зорових рецепторів; 

В палички мають менші пороги збудження, ніж 

колбочки;  

Г палички мають більші пороги збудження, ніж 

колбочки;  

Д інформація від сітківки ока передається по 

зоровому нерву. 
 

 

 

 

 



ІІІ БЛОК ТЕСТОВІ ПИТАННЯ (одна правильна відповідь) 

 

1) Як називаються періодичні або неперіодичні 

коливання чисельності особин організмів у природних 

популяціях? 

А  «дрейф популяцій» 

Б  «спалахи чисельності»  

В  «хвилі життя» 

Г «сукцесійні сплески»  

2) Вперше цим газом зацікавились П’єр та Марія 

Кюрі. Він потрапляє до осель, підіймаючись із землі 

крізь тріщини фундаменту, іноді – з водопровідною 

водою. Накопичується у підвалах та перших поверхах 

будинків. Надмірна концентрація викликає рак 

легенів. Це: 

А аргон 

Б криптон 

В радон 

Г ксенон 

3) Бурхливе розмноження водоростей динофлагелят 

бурого і червоного кольору, що несе загрозу морській 

екосистемі і людям через наявні токсини, називають   

А «червоним припливом» 

Б «бурим океаном» 

В «бурим океаном» 

Г «червоною отрутою» 

4) Знаком екологічного маркування не являються: 

А 

 
Б 

 
В 

 



Г 

 
5) Зникаючий вид, згідно Червоного списку МСОП  

А EX 

Б EN 

В VU 

Г NT 

 

 

ІV БЛОК Вирішити задачі з поясненнями 

 

1. Два види полівок мають різну вагу та плодючість.  Маса самців 

першого виду полівок – 54 г, самиць – 36 г, другого – відповідно 42 і 30 г. 

Самиця першого виду за один раз народжує по 10 дитинчат, самиця іншого 

виду народжує щоразу по 8 малят.  

Визначте: яка кількість нащадків буде у однієї самиці кожного виду у 

третьому поколінні? Яке буде співвідношення цих видів за кількістю і масою 

у третьому поколінні, якщо співвідношення статей в обох видах 1:1 ? 

2. Дихальний об’єм легенів чоловіка становить – 750 мл, резервний 

об’єм вдиху та резервний об’єм видиху відповідно 2400 мл і 1500 мл.  

Визначте: скільки становить життєва ємність легень даної людини?  

Чи можна визначити приблизний зріст чоловіка? Якщо так, то який?  

3. Визначте площу (м
2
) відповідного біогеоценозу, на якій може 

прогодуватися лев масою 190 кг. Ланцюг живлення: трав'янисті рослини — 

зебра — лев, якщо біомаса рослинності савани становить 750 г/ м
2
.  

 


