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ЗАВДАННЯ ІЗ ВИБОРОМ ОДНІЄЇ ПРАВИЛЬНОЇ ВІДПОВІДІ 
 

1. Визначити рівень організації живої матерії, на якому відбуваються елементарні еволюційні 
процеси – мікроеволюційні (спадкова мінливість, ізоляція, популяційні хвилі, дрейф генів): 

А. популяційно-видовий          В. біосферний 
Б. організмовий                          Г. біогеоценотичний 

 
2. Визначити, як розташовані білки у складі плазматичної мембрани:  

А. в один шар                                           В. у три шари 
Б. у два шари                                            Г. мозаїчно  

 
3. Назвати органели, які беруть участь у формуванні травних вакуоль: 
          А. мітохондрії                                           В. рибосоми 
          Б. клітинний центр                                  Г. лізосоми  
 
4. Укажіть кількість гаплоїдних яйцеклітин ссавців, які виникають з диплоїдної клітини-
попередника: 

         А. одна                           В. три  
         Б. дві               Г. чотири   

 
5. Зазначити сполуки, з яких складаються пріони: 
        А. тільки з ліпідів                                    
        Б. тільки з білків  
        В. тільки з нуклеїнових кислот                 
        Г. з білків та нуклеїнових кислот  
 
6. Зазначити гриби, спори яких здатні викликати небезпечне захворювання людини, що 
називають «злі корчі» або «антонів вогонь»: 
 А. іржасті гриби                          В. ріжки  
 Б. сажки                                                   Г. фітофтора 

 
7. Указати кількість пар спинномозкових нервів, яка відходить від спинного мозку людини: 
              А. 12              В. 30 
              Б. 24               Г. 31  
 
8. Указати напрямок, яким передаються звукові коливання у середньому  вусі: 

А. барабана перетинка – стремінце – молоточок – коваделко 
Б. барабана перетинка – молоточок – коваделко – стремінце  
В. барабана перетинка – коваделко - молоточок – стремінце 
Г. барабана перетинка – молоточок – стремінце - коваделко 

 
9. Зазначити клітину зародкового мішка квіткових рослин, яка до запліднення має диплоїдний 
набір хромосом: 

А. яйцеклітина                            В. клітини-синергіди 
Б. центральна клітина              Г. клітини-антиподи 

 
10. Дати визначення поняттю екологічна ніша: 

А. територія поширення виду 
Б. територія, на який розмножуються організми певного виду 
В. просторове та трофічне положення популяції певного виду у біогеоценозі  
Г певний вертикальний ярус, який займають представники виду у біогеоценозі 



11. Визначити назву еволюційних перетворень, пов’язаних з підвищенням рівня організації: 
А. ароморфоз    В. загальна дегенерація 
Б. ідіоадаптація   Г. біологічний регрес 

 
12. Назвати період клітинного циклу, під час якого найкраще помітні хромосоми: 

А. інтерфаза    В. метафаза  
Б. профаза    Г. анафаза 

 
13. Указати залозу ендокринної системи, яка виділяє тропні гормони: 

А. гіпофіз                             В. щитоподібна 
Б. епіфіз                 Г. тимус 

 
14. Указати назву процесу розвитку декількох організмів з однієї зиготи: 

А. партеногенез                                       В. копуляція  
Б. кон’югація                                             Г. поліембріонія  

 
15. Указати тварину, в якої особини різних статей відрізняються числом статевих хромосом:  

А. дрозофіла                                            В. шовковичний шовкопряд 
Б. ворона сіра                               Г. коник зелений  

 
16. Визначити тип моносахаридів, що входять до складу молекул нуклеїнових кислот: 

А. тетрози    В. гексози 
Б. пентози    Г. декози 

 
17. Зазначити, чим віруси відрізняються від прокаріотів та еукаріотів: 

А. наявністю білкових молекул 
Б. відсутністю органел  
В. наявністю АТФ 
Г. наявністю плазматичної мембрани, яка оточує вірусну частинку 

 
18. Указати, як  називають позахромосомні фактори спадковості клітин бактерій: 

А. хроматиди            В. оперони 
Б. хромосоми            Г. плазміди   

 
19. Визначити назву матриксу цитоплазми: 

А. ектоплазма            В. деплазмоліз 
Б. ендоплазма            Г. цитозоль  

 
20. Визначити колір, який можуть мати хлоропласти: 

А. тільки червоний           В. тільки жовтий  
Б. тільки зелений           Г. як зелений, так й інші кольори  

 
21. Назвати властивості, притаманні морулі: 

А. складається з двох шарів клітин                 В. складається з трьох шарів клітин 
Б. складається з чотирьох шарів клітин         Г. складається з грудки клітин  

 
22. Визначити, чим визначається частота кросинговеру: 

А. довжиною хромосоми 
Б. вони є домінантними чи рецесивними алелями 
В. відстанню між генами  
Г. хромосома є статевою чи нестатевою 

 
23. Назвати закон, який говорить про те, що гамети диплоїдного організму не можуть одночасно 
нести дві алелі одного гена: 

А. незалежного комбінування ознак       В. гомологічних рядів спадкової мінливості 
Б. Харді–Вайнберга                                      Г. чистоти гамет  

 
 
 



24. Назвати метод, за допомогою якого можна відокремити гомозиготних особин від 
гетерозиготних: 

А. цитогенетичний   В. аналізуюче схрещування  
Б. індивідуальний добір  Г. масовий добір 

 
25. Визначити, що таке гомеостаз популяції: 

А. здатність залишати максимальне число нащадків 
Б. здатність займати максимальну площу 
В. здатність підтримувати свою чисельність та щільність на оптимальному для даного 
середовища рівні  
Г. здатність до вільного схрещування 

 
26. Назвіть структури клітини, здатні розмножуватись поділом:  

А. ядро                                                        В. хлоропласти 
 Б. вакуоля з клітинним соком              Г. лізосоми  

 
27. Назвати сполуки, які переважають у складі хромосом:  

А. білки та вуглеводи               В. ліпіди та вуглеводи  
Б. білки та ліпіди               Г. білки та нуклеїнові кислоти  

 
28. Укажіть полісахарид, який відкладається у клітинах грибів:  

 А. крохмаль                                               В. ламінарин 
 Б. багрянковий крохмаль                       Г. глікоген 

 
29. Указати тканину людини, яка належить до тканин внутрішнього середовища:  

  А. кров                                                       В. нервова 
   Б. залозистий епітелій                           Г. м’язова  

 
30. Визначить реакцію середовища, в який активні ферменти шлункового соку: 

  А. слабколужна                                        В. нейтральна 
  Б. кисла                                                       Г. лужна 

 
31. Визначити, що таке транскрипція: 

А. переписування інформації з молекули ДНК на молекулу мРНК         
Б. транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової молекули                                       
В. сполучення амінокислотних залишків у поліпептидний ланцюг  
Г. набуття молекулою білка активного стану 

 
32. Укажіть групу рослин, якій притаманне подвійне запліднення: 

А. мохоподібні                                            В. голонасінні                                     
Б. папоротеподібні                                    Г. покритонасінні  

 
33. Укажіть місце розташування алельних генів:  

А. ідентичні ділянки гомологічних хромосом  
Б. різні ділянки гомологічних хромосом  
В. ідентичні ділянки негомологічних хромосом  
Г. різні ділянки негомологічних хромосом 

 
34. Назвати триплет, який визначає початок синтезу білкової молекули: 

А. УЦГ                      В. УАГ 
Б. АУГ                                    Г. УГЦ 

 
35. Назвати функції, спільні для хлоропластів та мітохондрій: 

 А. виділення кисню в атмосферу 
  Б. поглинання СО2 з атмосферного повітря 
  В. синтез молекул АТФ  
  Г. перетравлення поживних речовин 

 
 



36. Указати відділ водоростей, представники якого здатні мешкати на найбільших глибинах: 
А. Зелені                                              В. Червоні  
Б. Бурі                                                             Г. Діатомові 
 

37. Указати віруси, які належать до ДНК-умісних: 
А. бактеріофаги              В. вірус грипу 
Б. вірус імунодефіциту людини           Г. вірус тютюнової мозаїки  
 

38. Указати тканину рослин, серед клітин якої зустрічаються без’ядерні: 
А. твірна          В. флоема  
Б. основна асиміляційна        Г. шкірка 
 

39. Зазначити шари, з яких складаються стінки капілярів людини: 
А. пласкі ендотеліальні клітини, непосмуговані м’язи та волокниста сполучна тканина  
Б. пласкі ендотеліальні клітини та волокниста сполучна тканина 
В. тільки пласкі ендотеліальні клітини    
Г. тільки шар сполучної тканини 
 

40. Назвати прокаріотичні організми, в клітинах яких під час здійснення фотосинтезу 
відбувається фотоліз води: 

А. пурпурні бактерії   В. безколірні сіркобактерії 
Б. зелені сіркобактерії   Г. ціанобактерії  
 

41. Назвати частину головного мозку людини, до якої належить гіпоталамус: 
А. задній мозок               В. проміжний мозок  
Б. середній мозок               Г. кінцевий (передній) мозок 
 

42. Указати залозу ендокринної системи, яка відповідає за формування імунітету людини: 
А. гіпофіз                             В. щитоподібна 
Б. епіфіз                 Г. тимус  
 

 
ЗАВДАННЯ НА ВСТАНОВЛЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

43. Встановити відповідність між фазами мітозу, та подіями, які під час них відбуваються: 
1 профаза   А формування ядерної оболонки 
2 метафаза  Б початок ущільнення хромосом 
3 анафаза  

 
В розходження до різних полюсів клітини 

гомологічних хромосом 
4 телофаза Г розходження хроматид однієї хромосоми до 

різних полюсів клітини   
  Д розташування центромер на одній лінії 

уздовж центральної частини клітини  

 
44. Установіть відповідність між залозами внутрішньої секреції і гормонами, які вони 
виробляють: 

1 гіпофіз  А тироксин 
2 щитоподібна залоза Б глюкагон 
3 підшлункова залоза  В норадреналін 
4 надниркові залози  Г тестостерон 

  Д вазопресин 

 
45. Визначити структури, притаманні тим чи іншим типам органел: 

1 мітохондрії  А хромосоми 
2 хлоропласти  Б кристи 
3 комплекс Гольджі  В 

 
центріолі 

4 ядро  Г тилакоїди 

  Д диктіосома 

 
 



46. Встановити відповідність між біополімерами та їхніми властивостями та функціями: 
1 полісахариди   

 
А здатні до самоподвоєння, кодують будову  

білків 
2 білки  Б гідрофобні, відіграють енергетичну функцію в 

організмі анаеробів  
3 ДНК  В містять нуклеотид з урацилом (У), входять до складу 

ядерець 
4 рРНК  Г гідрофобні сполуки, утворюють подвійний шар у 

складі біомембран 

  Д здатні до денатурації та ренатурації, у складі 
плазматичної мембрани здійснюють сигнальну 
функцію 

 
47. Встановити відповідність між типами нуклеїнових кислот та їхніми функціями: 

1 ДНК А структурна: входять до складу субодиниць рибосом 
2 мРНК (іРНК) Б енергетична 
3 тРНК В 

 
кодування та зберігання спадкової інформації 

4 рРНК Г транспорт амінокислотних залишків до місця синтезу білкової 
молекули 

 
 

 Д передача спадкової інформації від ядра до місця синтезу 
білкової молекули 

48. Встановити відповідність між видами гельмінтів та проміжними хазяями, які зустрічаються в 
їхньому життєвому циклі: 

1 трихінела   А молюск малий ставковик 

2 гострик Б велика рогата худоба 
3 стьожак широкий В прісноводні риби 

4 печінковий сисун     Г свиня  

  Д проміжний хазяїн у життєвому циклі відсутній    
                                                                           
 

49. Встановити відповідність між трофічним рівнем організмів та характером їхнього живлення: 
1 продуценти А споживачі решток організмів, що розкладають їх до 

неорганічних сполук 

2 консументи і-го порядку Б хемотрофи 
3 консументи іі-го порядку В хижаки, які харчуються дрібнішими хижаками 

4 редуценти Г фітофаги 

  Д хижаки, які споживають фітофагів 

 
50. Визначити відповідність між стадіями ембріонального розвитку хордових тварин та подіями, 
які на них відбуваються: 

1 бластула   А закладання мезодерми 

2 двошарова гаструла Б дроблення   
3 тришарова гаструла В закладання нервової трубки   

4 нейрула Г формування грудки клітин 

  Д закладання первинної кишки     
 
 
  
 
 
 
 
 



                                                                
 

51. Встановити відповідність між формою клітин прокаріотів та їх назвами:  
1 коки Г А мають вигляд спірально закрученої 

палички 
2 бацили Б Б мають вигляд прямої палички 
3 вібріони В В 

 
мають вигляд палички, вигнутої у 
формі коми 

4 спірили А Г мають кулеподібну форму 
  Д видовжені тонкі спірально закручені 

клітини 
52. Визначити кількість енергії, яка виділяється при розщепленні тих чи інших органічних 
сполук: 
 

1 1 г білків А А 17,6 кДж  

2 1 г жирів В Б 42 кДж 
3 перетворення АТФ на АДФ Б В 38,9 кДж 

4 перетворення АТФ на АМФ Д 
 

Г 126 кДж  
 

  Д 84 кДж 
 

 
ЗАВДАННЯ З ВИБОРОМ ТРЬОХ ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ ІЗ ТРЬОХ ГРУП 
ЗАПРОПОНОВАНИХ ВАРІАНТІВ ВІДПОВІДЕЙ 
 
53. Указати кількість хребців, притаманних тим чи іншим відділам хребта людини: 
 

Шийний   Грудний  Поперековий 

1. 12  1.   15 1.  7 

2. 7 2.   12 2.  6  

3.  6  3.  10 3.  5   

 
54. Охарактеризуйте енергетичний баланс різних етапів енергетичного обміну: 
 

Підготовчий  Безкисневий (анаеробний)  Кисневий (аеробний) 

1. синтезуються 2 молекули АТФ 1. синтезуються 2 молекули 
АТФ  

1. синтезуються 34 молекули 
АТФ 

2. синтезуються 4 молекули АТФ 2. синтезуються 6 молекул 
АТФ 

2. синтезуються 36 молекул 
АТФ  

3. молекули АТФ не 
синтезуються  

3. синтезуються 8 молекул 
АТФ 

3. синтезуються 38 молекул 
АТФ 

 
 
 



55. Указати тип кровоносної системи, притаманний тій чи іншій групі тварин: 
Незамкнена, серце відсутнє  

 

Незамкнена, серце наявне Замкнена, серце відсутнє 

1. Членистоногі  1. Птахи  1. Кільчасті черви  

2. Молюски  2. Членистоногі  2. Плазуни (Рептилії)  

3. Головохордові  
(ланцетники)   

3. Головохордові  
(ланцетники)  

3. Молюски  

 
56. Охарактеризувати будову та функції різних органел: 

Клітинний центр  Лізосоми   Мітохондрії  

1. Оточений однією мембраною 1. Оточені двома мембранами 1. Оточені трьома 
мембранами 

2. Включає дві центріолі  2. Містять гідролітичні 
ферменти  

2. Містяться лише в клітинах 
анаероб-них організмів 

3. Зустрічається лише у клітинах 
вищих рослин  

3. Зустрічаються у клітинах 
прокаріотів 

3. Мають власні молекули 
ДНК   

 
57. Визначити події, які відбуваються протягом першого мейотичного поділу: 

профаза І анафаза І телофаза І 

1 кросинговер  1  розходження хроматид 
окремих хромосом до різних 
полюсів клітини 

1  кон’югація гомологічних 
хромосом 

2  розташування центромер 
по центру клітини 

2  розходження 
гомологічних хромосом до 
різних полюсів клітини  

2  максимальне ущільнення 
хромосом 

3  розходження хроматид до 
різних полюсів клітини 

3  формування ядерець 3  формування ядерної 
оболонки  

 
58. Схарактеризуйте такі поняття, як біоценоз, біогеоценоз та біосфера: 

Біоценоз Біосфера  Ноосфера  

1. Сукупність популяцій усіх 
організмів, які взаємодіють між 
собою та населяють ділянку 
місцевості з однорідними 
умовами існування  

1. Сукупність популяцій усіх 
організмів, які населяють 
ділянку місцевості з 
однорідними умовами 
існування та взаємодіють між 
собою  

1. Сукупність популяцій усіх 
організмів, які населяють 
ділянку місцевості з 
однорідними умовами 
існування та взаємодіють між 
собою  

2. Сукупність популяцій усіх 
організмів, які населяють 
ділянку місцевості з 
однорідними умовами існування 
та взаємодіють між собою та 
чинниками неживої природи 

2. Сукупність популяцій усіх 
організмів, які населяють 
ділянку місцевості з 
однорідними умовами 
існування та взаємодіють між 
собою та чинниками неживої 
природи  

2. Сучасний стан біосфери, 
зумовлений розумовою 
діяльністю людини        

3. Сукупність усіх екосистем 
планети 

3. Сукупність усіх екосистем 
планети  

3. Сукупність усіх екосистем 
планети 

 

 

Голова відбіркової комісії_______________ 


