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Правильними можуть бути від 1 до 5 варіантів відповіді! 

 

1 Укажіть явище утворення органічних 

речовин з неорганічних з використанням 

енергії сонячних променів: 

 а) обмін речовин   

 б) виділення   

 в) хемосинтез   

 г) фотосинтез     

 д) транспірація. 

2 Укажіть, як називається екологічна група 

водоростей, представники якої мають 

дрібні розміри і знаходяться у завислому 

стані в товщі води: 

 а) едафітон   

 б) планктон     

 в) бентос   

 г) аерофітон   

 д) перифітон 

3 Укажіть, на що перетворюється зародок 

вищих спорових рослин, який сформувався 

із заплідненої яйцеклітини: 

 а) на особину статевого покоління 

(гаметофіт)   

 б) на особину нестатевого покоління 

(спорофіт)     

 в) на спорангій   

 г) на спору   

 д) на статевий орган. 

4 Укажіть рослини, у яких листки позбавлені 

продихів: 

 а) елодея     

 б) береза   

 в) латаття біле   

 г) валіснерія     

 д) півники 

5 Поясніть біологічне значення суцвіть: 

 а) утворюється більша кількість плодів, ніж 

у окремих квітках     

 б) квітки краще захищені від шкідників та 

хвороб   

 в) квітки у суцвіттях краще помітні для 

запилювачів     

 г) квітки у суцвіттях потребують менше 

води   

 д) суцвіття вітрозапильних рослин краще 

виловлюють пилок з повітря   

6 Якщо рослина формує квітки, що містять 

тільки маточки, то її квітки називають:  

 а) одностатевими     

 б) двостатевими   

 в) чоловічими   

 г) жіночими     

 д) гермафродитними 

7 Бічні корені у рослин формуються в:   

 а) провідній зоні     

 б) всисній зоні   

 в) зоні розтягування   



 г) зоні поділу   

 д) кореневому чохлику. 

8 В фотосинтезі квіткових (покритонасінних) 

рослин задіяні пігменти: 

 а) хлорофіли     

 б) антоціани   

 в) каротиноїди     

 г) фікобіліни   

 д) флавоноїди 

9 У рослин видозміненими пагонами є: 

 а) корінь   

 б) цибулина     

 в) столон     

 г) квітка     

 д) листок 

10 Оберіть правильні твердження: 

 а) всі дводольні рослини є 

покритонасінними   

 б) всі однодольні рослини є 

покритонасінними   

 в) хвощі є покритонасінними рослинами 

 г) всі дерева є покритонасінними 

рослинами 

 д) папороті є покритонасінними рослинами 

11 В тканинах рослин синтезуються такі 

фітогормони: 

 а) ауксини     

 б) цитокініни     

 в) гібереліни     

 г) абсцизова кислота     

 д) етилен   

12 Виберіть органели рослинної клітини, що 

оточені двома мембранами: 

 а) ядро     

 б) апарат Гольджі   

 в) пластиди     

 г) мітохондрії     

 д) вакуоля 

13 Тканини, що дають початок усім іншим 

тканинам рослин, називають: 

 а) твірні     

 б) основні   

 в) покривні   

 г) провідні   

 д) механічні 

14 Здатність рослин відновлювати втрачені 

органи або ушкоджені частини, називають: 

 а) трансформацією   

 б) мацерацією   

 в) регенерацією     

 г) стратифікацією   

 д) яровизацією 

15 До складу деревини входять такі типи 

тканин: 

 а) покривна   

 б) провідна    

 в) механічна    

 г) твірна   

 д) основна   

16 Продихи містяться в: 

 а) корі   

 б) корку   

 в) кірці   

 г) шкірці     

 д) кутикулі 

17 Біологічно активні сполуки, які здатні 

захищати рослини від хвороботворних 

мікроорганізмів, називають: 

 а) гербіцидами   

 б) інсектицидами   

 в) акарицидами   

 г) арборицидами   

 д) фітонцидами   

 



18 Однодомними є рослини: 

 а) верба   

 б) кукурудза     

 в) тополя   

 г) пшениця     

 д) обліпиха 

19 Продуцентами із вказаного переліку є: 

 а) навікула     

 б) турбелярія   

 в) ульва     

 г) трипаносома   

 д) ламінарія   

20 Вкажіть видозміни листка: 

 а) вусики гороху     

 б) вусики винограду    

 в) ловильні листки росички     

 г) луски цибулі     

 д) вусики гарбуза 

21 Подвійна оцвітина властива для: 

 а) лілії лісової   

 б) цибулі ведмежої  

 в) півників сибірських   

 г) капусти городньої     

 д) суниці зеленої   

22 Представниками родини Розові є: 

 а) шипшина собача     

 б) яблуня домашня     

 в) незабудка болотна    

 г) гречка посівна   

 д) конюшина лучна 

23 Плід яблуко характерний для таких рослин 

як: 

 а) груша звичайна     

 б) горобина чорноплідна     

 в) агрус звичайний   

 г) бузина чорна   

 д) бузок угорський 

24 Подвійне запліднення характерне для 

таких рослин як: 

 а) жито посівне     

 б) бамбук звичайний     

 в) модрина європейська   

 г) щитник звичайний   

 д) липа серцелиста   

25 Органи дихання імаго комах – це: 

 а) трахеї     

 б) шкіра   

 в) зябра   

 г) легеневі мішки   

 д) легені  

26 Вкажіть риси кровоносної системи комах: 

 а) замкнена 

 б) незамкнена   

 в) серце відсутнє   

 г) серце наявне     

 д) у комах відсутня кровоносна система 

27 Які частини травної системи рака є 

похідними ектодерми? 

 а) стравохід     

 б) середня кишка   

 в) задня кишка     

 г) печінка   

 д) слинні залози 

28 Які з перелічених комах розвиваються з 

неповним перетворенням? 

 а) муха хатня   

 б) коник зелений     

 в) хрущ мармуровий    

 г) бджола медоносна    

 д) сарана перелітна   

29 Педипальпи наявні в: 

 а) павуків     

 б) комах   

 в) скорпіонів     



 г) ногохвісток   

 д) молюсків. 

30 Річковий рак належить до: 

 а) зяброногих ракоподібних   

 б) рівноногих ракоподібних   

 в) десятиногих ракоподібних     

 г) різноногих ракоподібних   

 д) вусоногих ракоподібних. 

31 Чотири пари ходильних кінцівок мають: 

 а) комахи    

 б) сольпуги     

 в) ківсяки    

 г) псевдоскорпіони     

 д) кліщі    

32 Проміжними хазяями для 

ланцетоподібного сисуна є: 

 а) черевоногі молюски   

 б) вівці    

 в) риби  

 г) ракоподібні  

 д) комахи  

33 Осфрадії – це: 

 а) орган зору павуків 

 б) орган дотику на вусиках комах   

 в) орган хімічного чуття скорпіонів    

 г) орган хімічного чуття двостулкових 

молюсків     

 д) орган зору черевоногих молюсків. 

34 Стрептостилія зустрічається в: 

 а) крокодилів   

 б) павуків   

 в) змій     

 г) ссавців   

 д) комах 

35 Серед комах крила можуть бути наявні у: 

 а) тарганів     

 б) бліх   

 в) робочих бджіл     

 г) вошей   

 д) робочих мурах 

36 Пігостиль являє собою: 

 а) додаткове зчленування у передній 

кінцівці плазунів   

 б) додаткове зчленування у задній кінцівці 

плазунів і птахів   

 в) зростання хвостових хребців у 

безхвостих амфібій   

 г) зростання частини хвостових хребців у 

птахів      

 д) виріст лопатки ссавців 

37 Рамфотека являє собою: 

 а) кісткова основа дзьоба птахів   

 б) роговий чохол дзьоба птахів     

 в) покрив з лусок на тілі плазунів   

 г) оперення птахів   

 д) волосяний покрив ссавців 

38 Яка кількість шийних хребців властива 

переважній більшості плацентарних 

ссавців? 

 а) 7     

 б) 5   

 в) 2   

 г) 9   

 д) 12 

39 Механізм вентиляції легень жаб: 

 а) нагнітаючий – за рахунок рухів 

діафрагми   

 б) всмоктувальний – за рахунок зміни 

об’єму грудної клітки   

 в) нагнітаючий – за рахунок зміни об’єму 

грудної клітки   

 г) всмоктувальний – за рахунок рухів 

кінцівок і деяких внутрішніх органів   

 д) нагнітаючий – за рахунок зміни об’єму 

ротоглоткової порожнини   



40 До якого типу відноситься тварина яка не 

має кровоносної, нервової, та видільної 

систем? 

 а) Кишковопорожнинні   

 б) Плоскі черви   

 в) Круглі черви   

 г) Кільчасті черви   

 д) Губки    

41 Вкажіть, яке твердження про мієлінову 

оболонку вірне: 

 а) це мембрана нейрона, багата на мієлін   

 б) вона утворюється клітинами нейроглії   

 в) містить найвищу щільність іонних 

каналів 

 г) забезпечує електроізоляцію сусідніх 

нервових волокон   

 д) пришвидшує проведення нервових 

імпульсів   

42 У тварини під час експерименту 

подразнюють рухові волокна блукаючого 

нерву. Які ефекти при цьому 

спостерігаються? 

 а) зростання частоти і сили серцевих 

скорочень 

 б) посилення моторики тонкого кишечника  

 в) звуження зіниць  

 г) розширення бронхіальної мускулатури 

 д) збільшення тонусу діафрагми 

43 Після крововтрати в організмі людини 

виділяються гормони, дія яких направлена 

на збереження рідини і натрію в організмі. 

Вкажіть ці гормони 

 а) паратгормон 

 б) кальцитонін   

 в) вазопресин    

 г) тироксин  

 д) альдостерон   

44 В умовах хронічного стресу в організмі 

людини виділяються гормони, дія яких 

направлена на збільшення рівня глюкози в 

крові. Вкажіть ці гормони 

 а) інсулін   

 б) глюкагон     

 в) кортизол     

 г) адреналін     

 д) паратгормон 

45 Основним стимулом для вдиху при 

тривалій затримці дихання через деякий 

час у дорослої здорової людини в стані 

бадьорості є: 

 а) збудження від рецепторів дихальних 

м’язів 

 б) підвищення концентрації вуглекислого 

газу у крові   

 в) зниження концентрації вуглекислого 

газу у крові 

 г) зниження концентрації кисню у крові 

 д) вдих і видих відбуваються автоматично 

по проходженні певного проміжку часу 

46 Поперечно посмуговані м’язи є у таких 

відділах травної системи: 

 а) глотка   

 б) стравохід   

 в) шлунок 

 г) дванадцятипала кишка 

 д) пряма кишка   

47 Під час фізичного навантаження одним з 

джерел енергії для м'язів є глюкоза, 

утворена внаслідок глюконеогенезу. В 

якому органі цей процес відбувається 

найбільш інтенсивно? 

 а) печінка    

 б) тонкий кишечник 

 в) нирки  



 г) м’язи     

 д) шлунок 

48 Залозою змішаної секреції є:  

 а) паращитовидна  

 б) потова 

 в) підшлункова   

 г) щитовидна  

 д) наднирникова 

49 Функціями еозинофілів у людини є:   

 а) участь в розвитку алергічних реакцій     

 б) захист від бактеріальних інфекцій     

 в) захист від вірусних інфекцій 

 г) захист від паразитарних інвазій     

 д) сповільнення старіння організму 

50 Визначити функцію меланіну в шкірі: 

 а) регуляція температури тіла   

 б) захист від інфекцій шкіри     

 в) захист від ультрафіолетових променів    

 г) регуляція циркадних ритмів   

 д) зниження втрат води 

51 Оберіть вірні характеристики мітохондрій: 

 а) мають власний генетичний апарат     

 б) оновлюються шляхом поділу     

 в) мають власний цитоскелет   

 г) беруть участь в синтезі АТФ     

 д) є депо K+ в клітині  

52 Дочірні хромосоми розходяться до полюсів 

клітини на стадії: 

 а) профаза 

 б) прометафаза   

 в) метафаза   

 г) анафаза     

 д) телофаза.  

53 Структурами яйцеклітини є: 

 а) акросома 

 б) прозора оболонка     

 в) шийка   

 г) хвіст   

 д) ядро    

54 Як називається процес виходу яйцеклітини 

з фолікула? 

 а) запліднення 

 б) овуляція   

 в) менструація   

 г) капацитація   

 д) органогенез 

55 При обстеженні хворого була виявлена 

недостатня кількість імуноглобулінів. Які з 

перелічених клітин імунної системи 

виробляють імуноглобуліни? 

 а) Т-хелпери 

 б) Т-кілери 

 в) Т-супресори 

 г) плазматичні клітини   

 д) мастоцити  

56 Які органели клітини беруть участь в 

детоксикації шкідливих речовин?  

 а) мітохондрії 

 б) лізосоми 

 в) агранулярний ендоплазматичний 

ретикулюм    

 г) гранулярний ендоплазматичний 

ретикулюм   

 д) комплекс Гольджі 

57 В головному мозку людини можна виявити 

такі клітини як:  

 а) астроцити   

 б) олігодендроцити    

 в) епендимоцити    

 г) нейрони    

 д) клітини мікроглії    

 

 

 



58 У людини виявлено низький рівень 

альбумінів і фібриногену. Зниження 

активності яких органел гепатоцитів 

печінки найбільш вірогідно обумовлює це 

явище? 

 а) агранулярного ендоплазматичного 

ретикулюму 

 б) гранулярного ендоплазматичного 

ретикулюму    

 в) комплексу Гольджі   

 г) лізосом  

 д) мітохондрій   

59 Моторні нейрони людини мають:  

 а) один аксон   

 б) один дендрит   

 в) одне ядро   

 г) одну мітохондрію  

 д) один аксонний горбик    

60 Мембранний потенціал спокою нейронів 

людини становить:  

 а) +55 мВ 

 б) +35 мВ 

 в) -35 мВ 

 г) -55 мВ 

 д) -75 мВ    

61 Оберіть процеси, які в нормі відбуваються 

в цитозолі еукаріотичних клітин:  

 а) синтез білків    

 б) розщеплення білків    

 в) синтез ДНК 

 г) синтез вуглеводів   

 д) розщеплення вуглеводів   

62 Оберіть характеристики клітин 

покривного епітелію:  

 а) здатні до амебоїдного руху 

 б) прикріплені до базальної мембрани       

 в) містять кератин     

 г) здатні генерувати потенціал дії 

 д) здатні до скорочень  

63 Поперечно посмуговані м’язові волокна 

структурно є:  

 а) симпластом    

 б) синцитієм  

 в) колонією 

 г) групою клітин 

 д) одноядерними клітинами 

64 Міжклітинна речовина власне сполучної 

тканини синтезується:  

 а) фібробластами    

 б) хондробластами 

 в) остеобластами 

 г) гемобластами 

 д) нейробластами  

65 Цитоскелет гепатоцита людини 

представлений:  

 а) мікрофіламентами   

 б) мікротрубочками   

 в) міофіламентами  

 г) базальними філаментами 

 д) проміжними філаментами   

66 Які з перелічених клітин дорослої людини 

здатні до мітотичного поділу?  

 а) еритроцити 

 б) гепатоцити    

 в) кардіоміоцити   

 г) нейрони   

 д) лімфоцити    

67 Білки рибосом в еукаріотичних клітинах 

можуть бути знайдені в:  

 а) ядрі    

 б) цитоплазмі    

 в) мітохондріях    

 г) хлоропластах    

 д) апараті Гольджі  



68 Водорозчинними вітамінами є: 

 а) кобаламін     

 б) нікотинамід     

 в) ретинол    

 г) біотин     

 д) токоферол 

69 Серед представлених нижче амінокислот 

ароматичними є: 

 а) аспарагінова кислота   

 б) глутамінова кислота    

 в) метионін    

 г) триптофан     

 д) фенілаланін   

70 Фруктоза є складовою частиною: 

 а) лактози   

 б) мальтози    

 в) сахарози     

 г) трегалози    

 д) целобіози 

71 Білки, термостабільна частина яких 

представлена гемом, називаються: 

 а) ліпопротеїнами    

 б) нуклеопротеїнами    

 в) глікопротеїнами    

 г) хромопротеїнами     

 д) альбумінами 

72 Загальна довжина ДНК у клітині людини 

(гаплоїдний геном) складає близько: 

 а) 1 мм 

 б) 1 см 

 в) 10 нм 

 г) 1 м   

 д) 100 нм 

73 Експресія генетичної інформації йде в 

напрямку: 

 а) РНК ⇒ ДНК ⇒ білок 
 б) ДНК ⇒ РНК ⇒ білок   

 в) полісахарид ⇒ білок ⇒ ДНК 
 г) ДНК ⇒ ліпід ⇒ білок 
 д) білок ⇒ ДНК ⇒ РНК 

74 Зворотня транскрипція – це: 

 а) синтез ДНК на матриці РНК  

 б) синтез РНК на матриці ДНК 

 в) синтез ДНК на матриці ДНК  

 г) синтез РНК на матриці РНК  

 д) синтез білка на матриці РНК 

75 Теломери - це: 

 а) послідовності ДНК-транспозонів 

 б) кінцеві послідовності ДНК хромосом 

еукаріот  

 в) регуляторні послідовності еукаріот 

 г) кодуючі послідовності ДНК 

 д) специфічні послідовності прокаріот 

76 Мономер нуклеїнової кислоти - це: 

 а) амінокислота 

 б) залишок фосфорної кислоти 

 в) вуглевод 

 г) азотиста основа 

 д) нуклеотид    

77 Коли здійснюється кепування мРНК?  

 а) під час транскрипції     

 б) після повного закінчення транскрипції   

 в) під час транспорту мРНК в цитоплазму   

 г) після транспорту мРНК в цитоплазму   

 д) під час трансляції 

78 Праймаза еукаріотів відноситься до класу: 

 а) ДНК-залежних ДНК-полімераз   

 б) РНК-залежних РНК-полімераз   

 в) ДНК-залежних РНК-полімераз     

 г) РНК-залежних ДНК-полімераз   

 д) топоізомераз 

 

 

 



79 Як називається ланцюг ДНК, послідовність 

якого збігається із послідовністю РНК-

транскрипту?  

 а) кодуючий     

 б) матричний   

 в) лідируючий   

 г) той, що запізнюється   

 д) антизмістовний 

80 Який фермент подовжує кінці хромосом 

еукаріот під час реплікації?  

 а) топоізомераза   

 б) теломераза     

 в) лігаза   

 г) транспозаза   

 д) резольваза 

81 Скільки типів гамет продукує 

тригетерозигота? 

 а) 3   

 б) 8     

 в) 16   

 г) 32   

 д) 64 

82 Які взаємодії можуть існувати між алелями 

одного локусу? 

 а) епістаз   

 б) комплементарність   

 в) домінування     

 г) кодомінування     

 д) полімерія. 

83 Вплив одного гена на прояв декількох 

ознак, це: 

 а) пенетрантність    

 б) експресивність    

 в) плейотропія     

 г) антиципація   

 д) полімерія 

84 Які терміни стосуються взаємодії 

неалельних генів? 

 а) полімерія    

 б) комплементарність    

 в) однозначний ген    

 г) кодомінування   

 д) експресивність 

85 Сукупність ознак, за якими можна 

охарактеризувати відповідний 

хромосомний набір називають: 

 а) ідіограма 

 б) метафазна пластинка   

 в) каріограма  

 г) каріотип    

 д) гаплотипом 

86 Хвороба, яка ніколи не передається від 

батька до сина, може спадкуватися як :    

 а) залежна від статі   

 б) зчеплена з Х-хромосомою   

 в) аутосомна   

 г) мітохондріальна    

 д) зчеплена з Y-хромосомою 

87 Здатністю до поглинання патогенних 

бактерій у периферійній крові людини 

володіють: 

 а) макрофаги   

 б) мікроглія   

 в) моноцити     

 г) нейтрофіли     

 д) еритроцити 

88 Первинним органом імунної системи, який 

відповідає за дозрівання Т-лімфоцитів, є: 

 а) печінка 

 б) селезінка 

 в)  тимус   

 г) кістковий мозок 

 д)  нирка 

89 Неспецифічними факторами імунної 



системи на слизових оболонках є: 

 а) лізоцим   

 б) антитіла класу А 

 в)  В-лімфоцити 

 г) білки системи комплементу 

 д)  дефензини    

90 Клітинами специфічного імунітету є: 

 а) Т-лімфоцити    

 б) нейтрофіли 

 в)  В-лімфоцити    

 г) дендритні клітини 

 д)  еозинофіли 

91 Алергічні реакції негайного типу, які 

відбуваються при вдиханні алергенів пилку 

дерев, залучають антитіла класу: 

 а) А 

 б) Е    

 в)  М 

 г) D 

 д)  G 

92 Функціями імунної системи є захист від: 

 а) бактеріальних інфекцій   

 б) вірусних інфекцій   

 в)  іонізуючої радіації  

 г) злоякісно змінених власних клітин 

організму   

 д)  аутоімунних захворювань 

93 Антигенами можуть бути: 

 а) фрагменти вірусної ДНК   

 б) білки джгутиків бактерій   

 в)  компоненти клітинної стінки грибів   

 г) компоненти цитоплазматичної мембрани 

хламідій   

 д)  рецептори пухлинних клітин   

94 Роберт Кох одержав Нобелівську премію за 

відкриття збудників: 

 а) холери 

 б) сибірки 

 в) сифілісу 

 г) чуми 

 д) туберкульозу   

95 Капсула бактерій містить найбільшу 

кількість (за відсотковим вмістом): 

 а) целюлози 

 б) декстрину 

 в) води   

 г) глутамінової кислоти 

 д) глікогену 

96 Рибосома прокаріотичної клітини 

складається з таких субодиниць: 

 а) 30S   

 б) 40S  

 в) 50S   

 г) 60S  

 д) 70S  

97 Найбільше мікроорганізмів мешкає у: 

 а) ротовій порожнині 

 б) шкірі 

 в) шлунку 

 г) товстій кишці   

 д) носі 

98 Які організми здійснюють фотосинтез з 

виділенням кисню? 

 а) зелені сіркобактерії 

 б) пурпурові сіркобактерії 

 в) зелені водорості   

 г) ціанобактерії   

 д) залізобактерії 

99 Позахромосомними генетичними 
елементами бактерій є:  

 а) пілі 

 б) міколові кислоти 

 в) рибосоми 

 г) тейхоєві кислоти 

 д) плазміди   



100 До глікокаліксу бактерій відносять:  

 а) капсули     

 б) слиз      

 в) внутрішні органели клітини 

 г) включення 

 д) нуклеоїд 

  

 

 

 

 

 

 


