IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З
БІОЛОГІЇ
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Луцьк-2017
Теоретичний тур :: тест В
10 клас
ТЕСТ “В” (вкажіть, які твердження є вірними, а які – невірними)
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Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є вірними,
а які невірними.
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Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є вірними,
а які невірними.
а)

Типи суцвіть на рисунках «д» і «е» трапляються у представників однієї родини.

б)

Суцвіття «в» і «г» - це прості моноподіальні суцвіття.

в)

Серед вказаних рисунків а – е присутній тип суцвіття «плейохазій».

г)

Усі зображені суцвіття є моноподіальними.

а)

Зображений організм належить до відділу Xanthophyta.

б)

Живлення зображеного організму проходить лише автотрофно.

в)

Регуляція внутрішньоклітинного тиску зображеного організму проходить завдяки структурі
під номером «2».

г)

Джгутики зображеного організму зникають при статевому розмноженні.
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Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є вірними,
а які невірними.
а)

Дрібний сухий нерозкривний плід із тонким перикарпієм, який щільно прилягає або навіть

Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, який розподіл імаго метеликів по

частково прирослий до єдиної насінини – це плід під номером «6».

родинах є вірним, а який невірним.

Розкривний сухий плід, складений із двох плодолистиків зображений на рисунку під

а)

Синявці (Lycanidae) – 6, Бражники (Sphingidae) – 3, Білани (Pieridae) – 1.

номерами «2», «3».

б)

Бражники (Sphingidae) – 3, Білани (Pieridae) – 5, Чубатки (Notodontidae) – 4.

в)

Сухий однолистковий розкривний перикарпій характерний для плоду під номером «1».

в)

Косатці, бояричі (Papilionidae) – 1, Деревоточці (Cossidae) – 2, П’ядуни (Geometridae) – 6.

г)

Плюска (пліска) – коротка тверда обгортка, властива плоду під номером «4».

г)

Білани (Pieridae) – 5, Сонцевики (Nymphalidae) – 1, Совки (Noctuidae) – 2.

б)
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Гол’яну звичайному (Phoxinus phoxinus) характерні анонімні (еквіпотенціальні) угруповання,
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за класифікацією К. Лоренца. Одному з гол’янів видалили передній мозок, де знаходиться
зона, що відповідає у цих риб за реакцію зграйного об'єднання. Прооперований гол’ян
нормально плавав і харчувався. Враховуючи сказане, визначте, чи є кожне з наступних
тверджень вірним чи невірним.
а)

Прооперована риба стала постійним лідером цього угруповання.

б)

У цьому угрупованні, до операції, лідером найчастіше була риба, яка знаходилась з краю.

в)

Після операції риби розпочали впізнавати один одного в «обличчя».

г)

Після операції у цьому угрупованні установилася лінійна ієрархія.
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Розгляньте зображення птаха і вкажіть у листку відповідей чи є кожне з наведених тверджень
щодо нього вірним чи невірним.

Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є вірними,
а які невірними.
а)

Зображені тварини займають один рівень в екологічних пірамідах.

б)

Зображені тварини мають кісткову пластинку між носовою та ротовою порожниною.

в)

а)

Під час линяння втрачає здатність літати.

б)

Бере участь у вигодовуванні пташенят.

в)

Занесений до Червоної книги України.

г)

Кочовий птах.
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На другому малюнку зображена тварина, для якої характерна еусоціальна (за Е. Вілсоном)
організація угруповань.

г)

Зображений ряд тварин ілюструє, що інколи систематично віддалені види тварин можуть бути
близькі за соціальною структурою.
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Павіани бабуїни зазвичай утворюють відносно постійні за складом великі групи (до 60
особин), які включають значну кількість самців - до половини дорослих тварин. Для павіанів
гамадрилів характерні невеликі групи тільки з одним самцем. Враховуючи сказане, визначте,
чи є кожне з наступних тверджень вірним чи невірним.
а)

Павіани бабуїни порівняно легко добувають їжу, але відчувають значний тиск з боку великих
хижаків.

Розгляньте зображення черепашки молюска. Визначте, які з тверджень щодо представників

б)

Павіани гамадрили живуть у пустелі, ночують на крутих скелях.

виду, до якого належіть цей молюск, є вірними, а які невірними.

в)

У павіанів бабуїнів спостерігається дуже агресивна внутрішньовидова конкуренція, тому вони

а)

Мають голову.

утворюють зграї з великою часткою самців.

б)

Личинки ведуть планктонний спосіб життя.

Самки павіанів гамадрилів здатні регулювати стать нащадків.

в)

Можуть утворювати перли.

г)

У Чорному морі адвентивний вид.

г)
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Розгляньте зображення тварини і вкажіть у листку відповідей чи є кожне з наведених щодо
них тверджень вірним чи невірним.
Уважно розгляньте зображення. Визначте, які з тверджень щодо представників ряду,

а)

Тварини «2» і «3» розвиваються з метаморфозом.

до якого належіть ця комаха, є вірними, а які невірними.

б)

Тварини «1» і «4» належать до вторинноротих.

а)

Представники ряду знайдені в кам'яновугільному періоді.

в)

Тварини «1» і «3» належать до одного типу.

б)

Розвиток яєць відбувається в оотеці.

г)

Всі зображені тварини первинноводні.

в)

Мають лижучий ротовий апарат.

г)

Належать до голометаболічних комах.
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Розгляньте представлене на рисунку зображення пір’я. Вкажіть у листку відповідей, чи є
кожне з наведених тверджень вірним або невірним.
а)

Пера обох типів розташовані на аптеріях.

б)

Пера 2-го типу прикріплені до пігостиля.

в)

Пера обох типів позбавлені борідок другого порядку.

г)

Пера обох типів мають очин коротший, ніж стрижень.
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На малюнку зображено цитоархітектоніку кори головного мозку. Різні функціональні зони
мають специфічну заливку (крапки, штриховка тощо) і відповідні буквені позначення.
Вкажіть у листі відповідей, чи є запропоновані твердження вірними чи невірними.
а)

Зони «А» (суцільна чорна заливка) характеризуються значним розвитком нейронів четвертого
аферентного шару, що мають високу специфічність, проте, частина їхніх клітин має
мультимодальний характер і може реагувати на кілька видів подразників.

Розгляньте зображення тварини і вкажіть у листку відповідей чи є кожне з наведених
тверджень щодо неї вірним чи невірним.
а)

Здатний літати.

б)

Є гематофагом.

в)

Має гризучий ротовий апарат.

г)

Є консументом першого порядку.

б)

Поле «17» містить нейрони-детектори простих зорових образів, у полях «18» та «19»
містяться детектори складніших елементів зорових образів (зокрема, просторової орієнтації).

в)

Зони «Б» (посмуговані ділянки) є вторинними або гностичними зонами і характеризуються
значним розвитком нейронів другого і третього шару кори. Визначають складні ознаки
подразників, на які відреагували специфічні нейрони первинних зон.

г)

Зони «В» (крапкові ділянки) є асоціативними областями кори, які забезпечують конвергенцію
різномодальної інформації для формування сенсорної моделі світу.
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На малюнку зображено різних представників родини котячих. Вкажіть у листі відповідей, чи є

На малюнку зображені рецептори зорового аналізатора хребетних. Вкажіть у листі відповідей,

наведені твердження щодо них вірними чи невірними.

чи є запропоновані твердження щодо них вірними чи невірними

а)

Усі зображені тварини належать до одного роду.

а)

б)

Тварини під номерами «2» і «3» є представниками одного виду різної статі.

в)

Тварини під номерами «2» і «7» можуть конкурувати в природних умовах.

г)

Тварини під номерами «1», «3» і «6» зустрічаються у фауні Африки, а під номерами «4», «5» і

На малюнку «А» зображено паличку (рецептор нічного зору), на малюнку «Б» – колбочку
(рецептор денного зору).

«8» – у фауні Азії.

б)

Ділянки «1» є модифікованими війками.

в)

Ділянка «1» рецептора «А» містить пігмент родопсин, рецептора «Б» – йодопсин.

г)

У зоні «2» міститься скупчення мітохондрій (еліпсоїд), у зоні «3» – гранули глікогену
(параболоїд), зона «5» – синаптичні області.
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Розгляньте зображені на малюнку кістки скелету. Вкажіть у листі відповідей, чи є
запропоновані твердження щодо них вірними чи невірними.
а)

На малюнках «А», «Б» та «В» зображено одні й ті ж кістки скелету людини, які належать
дорослим особам різної статі та плоду у період внутрішньоутробного розвитку, відповідно.

Розгляньте схему актино-міозинової взаємодії. Вкажіть у листі відповідей, чи є наведені
твердження вірними чи невірними.
а)

На малюнку під номером «1» – тропоміозин, «2» – актин, «3» – тропонін, «4» – міозин.

б)

Усі зображені кістки є парними.

б)

Під номером «5» зображено рухові домени міозину, під номером «6» - стержневі.

в)

На малюнку «А» зображено кістки особи чоловічої статі.

в)

Головна функція структури «4» – протягування структури «2» вздовж своєї вісі.

г)

Кістка «В» не належить до скелету людини.

г)

Структури «2» і «4» характерні і рослинній, і тваринній клітинам.

Романовським–Гімзою. Клітини периферичної крові мають різну будову й функції. Вкажіть у
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листі відповідей, чи є наведені твердження вірними чи невірними.
а)

Агранулоцитами є клітини під номерами «1», «3» та «4» .

б)

Клітини під номерами «2», «3» та «6» здатні до фагоцитозу.

в)

Різновиди клітин «4» синтезують антитіла.

г)

На клітинах під номером «3» присутні одночасно молекули ГКГС І класу (HLA І) та ГКГС ІІ
класу (HLA ІІ).
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На малюнку зображено залози внутрішньої та змішаної секреції в організмі людини. Вкажіть
у листі відповідей, чи є наведені твердження вірними чи невірними.
а)

Залози, позначені номерами «5» та «8», продукують тестостерон.

б)

Соматостатин, окрім гіпоталамусу, синтезує залоза під номером «6».

в)

У залозі під номером «4» наявні особливі клітини – «няньки».

г)

На вуглеводний обмін впливають гормони залоз під номерами «2», «3», «5», «6».
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На малюнках показані механізми тепловіддачі організму за різних температурних умов. При
цьому на малюнках А та Б цифрами відмічений перерозподіл крові між судинами внутрішніх
органів (1) та судинами поверхні шкіри (2). Стрілки під номером 4 показують рух крові.
Вкажіть у листі відповідей, чи є наведені твердження вірними чи невірними.
а)

На малюнку «А» зображено процес накопичення тепла з пониженою тепловіддачею, на
малюнку «Б» – процес активної тепловіддачі.

б)

Малюнки «А» та «В», а також «Б» та «Г» демонструють одні й ті ж процеси.

в)

Цифрою «5» позначено кровоносні судини, цифрою «3» – артеріовенозні анастомози.

г)

Малюнок «В» відображає перебування в умовах спеки, малюнок «Г» – перебування в умовах
холоду.

На малюнку зображено напівсхематичне відтворення мазка крові людини, забарвленого за

22

23

Складні компоненти цитоскелету відіграють важливу роль у життєдіяльності клітин.
Розгляньте зображення компонентів клітини, їхні цифрові та літерні позначення, вкажіть у
листі відповідей, чи є запропоновані твердження вірними чи невірними.
а)

Відображенням поперечного зрізу ділянки «1» є структура «Б», а ділянки «2» – структура
«А».

б)

Структури «А» та «Б» побудовані лише з тубуліну.

в)

Структура «Б» бере активну участь у процесі мітозу тваринної клітини.

г)

Малюнок, на якому позначені ділянки «1» та «2», ілюструє вигляд поверхневих структур
епітеліальної клітини тонкого кишечника людини.
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Проаналізуйте каріотип людини, представлений у вигляді ідіограми:

На малюнках зображені схеми міжклітинних сполучень. На малюнку А – епітеліоцит (5) та
ділянка з міжклітинними контактами (6); на малюнку Б – збільшена ділянка 6; на малюнку
В – тривимірна схема організації міжклітинних контактів. Вкажіть у листі відповідей, чи є
запропоновані твердження вірними чи невірними.
а)

На схемах під номером «1» – щільні (замикаючі) контакти, «2» – адгезивні (проміжні)
контакти, «3» – десмосомні контакти, «4» – щілинні (комунікаційні) контакти.

б)

Під номерами «1.1», «2.1» та «3.2» – компоненти цитоскелету; під номерами «2.2» та «3.1» –
міжклітинні адгезивні білки.

в)

Контакти під номером «3» властиві і тваринній, і рослинній клітині.

г)

На малюнку «А» під номером «7» – апікальна поверхня клітини, «8» – базальна поверхня,

У бланку відповідей вкажіть, чи є кожне з наступних тверджень вірним чи невірним.

«9» – латеральна поверхня.

а)

Кількість аутосом індивіда – 45.

б)

Стать особини – жіноча.

в)

Представлений каріотип є прикладом геномної патології.

г)

Дані ознаки характерні для синдрому Шерешевського-Тернера.
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На малюнках зображено патогенні бактерії, здатні викликати небезпечні хвороби у людини.
Вкажіть у листі відповідей, чи є запропоновані щодо них твердження вірними чи невірними.
а)

Бактерії під номерами «1» і «2» належать до круглих, під номерами «3», «4», «5» і «8» – до
паличковидних (циліндричних), під номером «6» – до звивистих (спіральних).

б)

Бактерії під номерами «5» і «7» здатні утворювати ендоспори.

в)

Бактерія під номером «2» здатна викликати широкий спектр захворювань, що можуть

г)

Бактерія під номером «1» – збудник гонореї, «3» – збудник холери, «4» – збудник

супроводжуватися розвитком значних осередків гнійних запалень.
туберкульозу, «5» – збудник правця; «6» – збудник сифілісу, «7» – збудник сибірської
виразки.

