
1
Хлоропласти – це пластиди:

зелені

червоні

безбарвні

жовті

2

Як називаються бактерії 

паличкоподібної форми:

бацили

вібріони

спірили

стафілококи

3

Характерна ознака 

мохоподібних:

у життєвому циклі переважає 

гаметофіт

у життєвому циклі переважає 

спорофіт

у життєвому циклі характерною є 

наявність нитчастої стадії

мають справжні корені

4

Жіночій статевий орган у 

наземних рослин 

називається:

архегоній

мікроспора

зигота

антеридій

5  Вегетативні органи – це:

 насіння та квітка

корінь та пагін

 насіння 

 лист та квітка

6

Елементарна одиниця 

живого організму це:

клітина

тканина

вид

орган

7

Процес випаровування води 

живими рослинами 

транспірація

фотосинтез

дихання

живлення

8

Паразит, який уражає 

клітини крові людини 

(еритроцити), - це:



малярійний плазмодій

трипаносома

лейшманія

лямблія

9

Кількість пар ходильних ніг в 

павука:

чотири

шість

п’ять

три

10

До класу Стьожкові черви 

належать:

бичачий ціп’як та ехінокок

печінковий сисун та ехінокок

планарія та бичачий ціп’як

бичачий ціп’як та печінковий 

сисун

11

Непрямий розвиток 

характерний для:

жаби

шимпанзе

кажана

черепахи

12

Шийний відділ хребта у 

ссавців складається з:

семи хребців

восьми хребців

чотирьох хребців

у різних видів різна кількість 

хребців

13 Фіна – це стадія розвитку:

свинячого ціп’яка

аскариди 

гострика

п’явок

14

Нервова система ланцетника 

утворена:

нервовою трубкою

головним та спинним мозком

нервовими вузлами

черевним нервовим ланцюжком

15

В якій тканині людини 

клітини щільно приймають 

одна до одної:

епітеліальній

м’язовій

сполучній

нервовій

16

У головному мозку людини 

виділяють:



п’ять відділів

три відділи

чотири відділи

шість відділів

17

Як впливає симпатична 

нервова система на роботу 

серця людини:

посилює

послаблює

не впливає на роботу серця

посилює та послаблює

18

До якого відділу головного 

мозку людини відноситься 

гіпоталамус:

проміжного мозку

великих півкуль головного мозку

мозочка

довгастого мозку

19

Цукровий діабет – це 

захворювання, яке 

спричинене недостатньою 

діяльністю:

підшлункової залози

щитоподібної залози

надниркових залоз

гіпофіза

20

Мале коло кровообігу 

людини починається у:

правому шлуночку

лівому передсерді

лівому шлуночку

правому передсерді

21

Транспорт газів через 

легеневий пухирець у 

капіляр в організмі лю-дини 

відбувається завдяки:

дифузії

осмосу

активному транспорту речовин

дифузії та осмосу

22

У ротовій порожнині людини 

внаслідок дії слини 

розщеплюють:

вуглеводи

білки

жири

нуклеїнові кислоти



23

Вітамін D міститься відносно 

у великій кількості у:

риб’ячому жирі, печінці

чорній смородині

яблуках

злакових

24

Структурною і 

функціональною одиницею 

нирок у людини є:

нефрон

звивистий каналець другого 

порядку

нейрон

альвеол

25

Зорова зона кори великих 

півкуль у людини міститься в 

частці:

потиличній

тім’яній

скроневій

лобній

26

В оці людини в зломлені 

світла не бере участі :

білкова оболонка

рогівка

склисте тіло

кришталик

27

Слухові рецептори 

розміщуються в:

кортієвому органі

барабанній перетинці

середньому вусі

перетинці овального віконця

28

Вкажіть, недостача якого

гормону в дитячому віці

викликає затримку росту без

порушення пропорційності

тіла, складу та розумового

розвитку:

соматотропіну

тестостерону

тироксину

інсуліну

29

Гладка м’язова тканина 

утворює в організмі людини:

стінку кишечнику

скелетні м’язи

серцевий м'яз



мімічні м’язи

30

До залоз змішаної секреції 

належить:

підшлункова залоза

гіпофіз

епіфіз

щитоподібна

31

Збудником туберкульозу 

являється:

паличка Коха

сінна паличка

ВІЛ

канцерогенні речовини

32

Одиницею спадкової

інформації є:

 ген;

 хромосома;

 нуклеотид;

 молекула ДНК.

33

Другий закон Г. Менделя —

це закон про:

чистоту гамет;

розщеплення ознак у

співвідношенні 3:1;

одноманітність гібридів першого

покоління;

різноманітність гібридів першого

покоління.

34

Скільки амінокислот кодує

молекула і-РНК якщо вона

синтезована на ділянці

молекули ДНК АЦТ ААГ ГЦА

ЦТЦ ЦАА АТТ:

6;

18;

1;

9.

35

З ділянки одного ланцюга 

ДНК, який має послідовність 

ГТАТЦЦТАЦ здійснюється 

транскрипція, при цьому 

матрицею слугує 

комплементарний ланцюг. 

Нуклеотидна послідовність 

синтезуємої і-РНК буде:

  ГУАУЦЦУАЦ;

  ЦАУЦГГАУГ;

  ЦАТЦГГАТГ;

  ГТАГЦЦТАЦ.



36

Кількість молекул ДНК 

міститься в ядрі яйцеклітини 

людини:

92;

2;

23 ;

46.

37

Дигибридне схрещування - 

це схрещування батьківських 

форм, які різняться за:

двома парами ознак;

однією парою ознак;

гомологічними хромосомами;

співвідношенням алелей

38

Вкажіть рецесивний

гомозиготний генотип:

Аа;

АА;

Вв;

аа.

39

Генетичний метод 

дослідження родоводу 

людини має назву:

цитогенетичний;

генеологічний;

близнюковий;

дерматогліфічний.

40  Генна інженерія – це:

метод синтезу та виділення

генів;

відповідність комплементарних

нуклеотидів;

проява комбінативної мінливості

генів;

 штучний синтез білків.

41

Функція білків,які 

утворюються під час 

проникнення в организм 

людини бактерії та вірусів:

регуляторна;

захисна;

сигнальна;

ферментативна.

42 Полісахарид - це:

сахароза;

крохмаль;

глюкоза;

лактоза.

43 До групи пентоз належать:



глюкоза та галактоза;

рибоза та дезоксирибоза;

фруктоза та лактоза;

крохмаль і глікоген.

44 Вкажіть мономери білків:

амінокислоти;

 моносахариди;

 дисахариди;

 нуклеотиди.

45 Мономерами т-РНК є:

нуклеотид

 пентоза

 гексоза

 фосфат

46

Світло, волога, тепло, 

радіація разом становлять:

середовище життя рослин

абіотичні чинники 

навколишнього середовища

сприятливі умови життя рослин

біотоп

47

Міжвидовий контакт "акула - 

риба-прилипала" є 

прикладом:

хищнечество;

коменсализм;

мутуализм;

конкуренция.

48 Лишайник є прикладом:

хищнечество;

коменсализм;

мутуализм;

конкуренция.

49 Мікоріза є прикладом:

хищнечество;

коменсализм;

мутуализм;

конкуренция.

50

Маса продуцентів складає 

800кг, вкажіть масу зайців:

800кг;

8000кг;

80кг;

8кг.


