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ТЕСТ “В” (вкажіть, які твердження є вірними, а які – невірними) 
 

1 

 

 а б в 

Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є 

вірними, а які невірними. 

 а) Тип галуження на рисунку «а» характерний для яблуні.                 

 б) На рисунку «в» зображено дихотомічний тип галуження.                            

 в) На рисунках зображені типи галуження з латеральним наростанням пагонів     

 г) Тип галуження на рисунку «а» характерний для бузку.                 

2 

 

  а б 

Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є 

вірними, а які невірними. 

 а) На рисунку «б» рослина перебуває за умов високої температури, нестачі вологи та активної 

інсоляції.                

 б) На рисунку «а» зображено продихи дводольної рослини.                           

 в) Цифрою «3» позначено побічні клітини продихів     

 г) У клітинах, позначених цифрою «1» хлоропласти зазвичай відсутні.                 



3 

 

 

Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є 

вірними, а які невірними. 

 а) На рисунку зображено спектри поглинання фікобілінів.                             

 б) Фотосинтетично активна радіація на рисунку зображена в діапазоні 380-550 нм.    

 в) Короткохвильовий максимум поглинання на графіку зображений у точці 450.    

 г) Довгохвильовим максимумом поглинання на графіку є червоний спектр.    

4 Під час проходження літньої навчальної практики з ботаніки студент Н. зібрав зразки пилку 

п’яти вищих рослин. У лабораторії з них приготували тимчасові препарати, які було 

проаналізовано за допомогою світлооптичного мікроскопу (рис. 1). Дослідіть зображення та 

визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 

Рис. 1. Тимчасові мікропрепарати пилкових зерен досліджуваних рослин 

 а) Пилкові зерна А і Б можуть належати представникам класу Однодольні.              

 б) Пилок Б і В притаманний анемофільним рослинам.                                                       

 в) Пилкові зерна комахозапильних рослин представлені на рисунках Г і Д.                    

 г) Пилок В із більшою ймовірністю може бути причиною полінозу, ніж пилок Д.        

Б В 
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5 Sium latifolium L. (Apiaceae) – типова рослина перезволожених ґрунтів, берегів озер, річок і 

боліт, що зростає як на мілководді, так і на суходолі. Рослини водної екоформи S. latifolium 

мають систему додаткових коренів із розвиненою аеренхімою. Ця спеціалізована тканина 

через систему повітряних порожнин забезпечує постачання кисню з надводної частини 

рослини до підводної. 

В ході дослідження анатомо-морфологічної структури коренів S. latifolium при затопленні 

було виявлено інтенсивний ріст аеренхімоносних додаткових коренів, спрямований на 

уникнення кореневої гіпоксії: 

 

Рис. Розвиток аеренхіми в кінчиках коренів S. latifolium:  

А – схема зон росту кінчика кореня апексу (вертикальними лініями вказані місця 

розташування зрізів);  

Б – поперечні зрізи: а – бічних коренів за нормальної вологості ґрунту, б – через добу після 

початку затоплення, в – додаткових коренів, ріст яких ініціювався під впливом затоплення; 

1 – проксимальна меристема близько до апікальної меристеми, 2 – проксимальна меристема 

близько до зони розтягування, 3 – зона розтягування. 

Проаналізуйте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а 

які невірними. 

 а) Інтенсивний ріст аеренхімоносних додаткових коренів може бути спрямований на 

зменшення вмісту кисню у тканинах кореневої системи рослин.      

 б) При затопленні не відбувається збільшення розмірів міжклітинників, злиття з утворенням 

невеликих порожнин протягом першої доби.      



 в) Додаткові корені, містять добре розвинену аеренхіму, ці міжклітинники об’єднуються у 

великі міжклітинні порожнини, охоплюючи майже всі шари кори.       

 г) Утворення системи повітряних порожнин відбувається спочатку через збільшення об’єму 

міжклітинників у бічних коренів системи головного кореня, а пізніше – через ініціацію росту 

аеренхімоносних додаткових коренів.       

6 Мангрові дерева ростуть в припливно-відливній зоні і можуть мати вертикальні корені 

(пневматофори), які діють як дихальні трубки. Механізм, за допомогою якого вони 

забезпечують газообмін, був досліджений шляхом реєстрації тиску газів, в порівнянні з 

атмосферним повітрям, у міру того як пневматофори покриваються водою під час припливу 

і знову відкриваються під час відливу. 

 

Проаналізуйте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а 

які невірними.  

 а) Повітря всмоктується в коріння, коли пневмофори відкриваються під час відливу.  

 б) Дихання в коренях впливає на зміну тиску повітря в коренях. 

 в) Пневматофори поставляють CO2 для фотосинтезу.  

 г) Інтенсивність дихання в коренях сповільнюється під час занурення пневматофорів під воду.  

(м) 

(см Н2О) 

(%) 
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Уважно розгляньте запропонований малюнок. Визначте, які з наведених тверджень є 

вірними, а які невірними.  

 а) На рисунку зображений життєвий цикл судинної спорової рослини.                

 б) Мейоз відбувається перед стрілкою, що позначена цифрою «2».      

 в) В життєвому циклі рослини, що зображена на рисунку переважає гаметофіт.    

 г) Структура, що позначена цифрою «3» формує частину життєвого циклу папоротей, грибів, 

деяких бактерій.                     

8 При обстеженні двох школярів виявили яйця паразитів: у одного з них – гостриків, а у 

іншого – аскарид. Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Обидві дитини становлять епідемічну загрозу для оточуючих.                        

 б) Розвиток хоча б одного з виявлених паразитів йде з чергуванням хазяїв.         

 в) Яйця обох паразитів належать до «мозаїчного» типу.                                             

 г) Дроблення яєць обох паразитів відбувається за білатеральним типом.                 

9 Джозеф Прістлі (1733-1804) виявив, що рослини поглинають CO2. Він також виявив, що в 

цьому процесі вони виробляють елементний кисень. У хлоропластах комплекс, 

відповідальний за утворення кисню, віддає поодинокі електрони під дією світла. Після того, 

як комплекс віддає певну кількість електронів, він заповнює брак електронів за рахунок 

електронів з води, утворюючи під час цього кисень. Цей процес відбувається циклічно. 

Суспензію хлоропластів висвітлювали кількома спалахами світла, що йшли один за одним, 
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одночасно заміряли кількість кисню, виділеного у відповідь на кожен спалах. 

 

Уважно розгляньте запропонований графік. Визначте, які з наведених тверджень є вірними, 

а які невірними.  

 а) Двох світлових спалахів досить для проходження всього циклу утворення кисню.  

 б) Комплекс може віддати максимум 4 електрони.                                                       

 в) На момент початку експерименту більшість комплексів вже віддали 1 електрон.  

 г) Більше кисню утворюється у відповідь на однакову кількість світла наприкінці експерименту 

(в порівнянні з початком експерименту).                                                          

10 

 

Розгляньте зображення життєвих циклів тварин. Визначте, які з наведених тверджень є 

вірними, а які невірними.  

 а) Для обох представників властивий метагенез.                                                         

 б) Ріст виду І – необмежений, а ІІ – обмежений.                                                       

 в) На певних етапах життєвих циклів обох видів відбувається пупкування.            

 г) Личинки обох видів потрапляють у зовнішнє середовище.                                

Виділення О2, 

ум.од. 
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На малюнку зображено представників двох рядів: хижих і приматів. Враховуючи їхнє 

проживання у дикій природі (можлива інтродукція людиною та утримання в неволі не 

рахується), визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Тварини під номерами 1, 2 і 8 належать до ряду хижих, під номерами 3, 5, 6, 7 – до ряду 

приматів.     

 б) Тварини під номерами 1, 2, 6 і 7 є мешканцями Нового Світу,   3, 4, 5 і 8 – мешканцями 

Старого Світу.     

 в) Тварини під номерами 3, 4 і 8 – мешканці Мадагаскару.         

 г) Тварина під номером 5 живе в частині світу, де в дикій природі не зустрічається жодна інша 

зображена тварина.        
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Розгляньте зображення тварин. Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними.  

 а) Тварини І і ІІ мають клоаку.                                                                                    



 б) Тварини ІІ і ІVмешкають в Австралії.                                                                   

 в) Тварини ІІ і ІV зазвичай не п’ють воду.                                                                    

 г) Тварини ІІІ і ІV мають плаценту.                                                                               

13 Ластівки (зображення А) та серпокрильці (В) хоч і належать до різних філогенетичних груп, 

між собою дуже схожі у зв'язку із подібністю способу життя – це комахоїдні птахи. Проте в 

помірні широти ластівки прилітають набагато раніше і затримуються на довше. Гейм де-

Бальзак вважає, що однією з причин є різниця в будові очей цих птахів: у ластівок дві 

світлочутливих ямки в оці (зображення С, ямки вказано стрілками), а в серпокрильців лише 

одна (зображення D).  

 

Проаналізуйте рисунок і визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) В ластівок краще розвинутий боковий зір і тому вони спроможні ловити комах не лише в 

польоті, але й тих, що сидять на бічних поверхнях.     

 б) В ластівок більша гострота зору, завдяки чому вони можуть полювати на комах навіть при 

невеликій чисельності здобичі.     

 в) Серпокрильцям властива гіперметропія (далекозорість), внаслідок чого вони не спроможні 

ловити комах, що пролітають близько.     

 г) Серпокрильці адаптовані до сутінкового зору, і не ефективно полюють вдень.     

 

 



14 Встановлено, що більшість риб сприймають звукові коливання частотою до 2,5 кГц. 

Коропоподібні риби сприймають звукові коливання частотою до 13,5 кГц. Проаналізуйте 

наведені дані і визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Закритоміхуровість збільшує чутливість до звукових коливань. 

 б) Веберовий апарат збільшує чутливість до звукових коливань. 

 в) Бічна лінія відіграє роль в сприйнятті звукових коливань. 

 г) Риби сприймають менший діапазон звукових коливань, ніж люди. 

15 

 

У лабораторію на кораблі для вивчення надійшла проба води. Коли біолог дослідив її під 

мікроскопом, то побачив організми, скелети яких зображені на рисунку. Розгляньте 

зображення і визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Представники цієї групи організмів можуть мешкати на глибині понад 8000 м.     

 б) Ці організми є компонентом бентосу.                                            

 в) Вони характеризуються значною поліплоїдністю (число хромосом може перевищувати 1000)  

 г) Вони мають скоротливі вакуолі.                                                   

16 Одиничне м’язове волокно реагує на подразнення згідно закону «все або нічого» 

(скорочується максимально, або взагалі не відповідає скороченням на подразнення малої 

сили). Але, якщо подразнювати цілий м’яз, то на відміну від одиничного волокна, величина 

його скорочення зростає в міру посилення подразнення, хоча й до певної межі. 

Проаналізуйте твердження, пов’язані з даними закономірностями, визначте, які з них є 

вірними, а які невірними. 

 а) У процесі препарування одиничного волокна його ушкоджують, що і призводить до появи 

особливих властивостей.       

 б) При подразненні цілого м’язу подразнюючі імпульси не досягають кожного окремого  

волокна.                       

 в) Різні м’язові волокна, що входять до складу м’язу, мають різну збудливість.         

 г) М’язове волокно відповідає на подразнення порогової та надпорогової сили.       
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Однією з форм реакцій гіперчутливості імунної системи є анафілаксія – стан підвищеної 

чутливості організму, спричинений повторним введенням антигенів. Першу дозу антигену, 

яка спричиняє підвищену чутливість, називають сенсибілізуючою, другу, від введення якої 

розвивається анафілаксія – вирішальною. Основну роль у механізмі анафілаксії у людини 

відіграє реакція антигенів з антитілами (IgE), що мають цитофільність до тканинних базофілів 

(опасистих клітин). Повторне введення антигену зумовлює з’єднання його з антитілом на 

поверхні клітин, що призводить до утворення біологічно активних речовин – медіаторів 

(гістамін, ацетилхолін, серотонін, брадикінін та ін.) і спричиняє розвиток патологічного 

процесу: підвищення проникності судинних стінок, набряки, закупорку капілярів, біль, 

зміни обмінних процесів і порушення життєдіяльності клітин. 

Розвиток анафілаксії проходить за наступною схемою: частина антигенів фагоцитується 

макрофагами, частина – розпізнаються рецепторами В-лімфоцитів. Макрофаги 

«презентують» антиген хелперним Т-лімфоцитам, ті продукують стимулюючі 

лімфокіни, зумовлюючи перетворення активованих антигеном В-лімфоцитів у 

плазматичні клітини. Плазматичні клітини продукують IgЕ, що сенсибілізують опасисті 

клітини. При повторному потраплянні алергену в організм відбувається дегрануляція 

опасистих клітин, що призводить до проявів анафілактичної реакції гіперчутливості.  

 

На малюнку зображено компоненти, які беруть участь у розвитку анафілаксії. Проаналізуйте 

малюнок та визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) Під номерами 4 і 6 зображено антигенпрезентуючі клітини.                     

 б) Під номером 8 зображено процес сенсибілізації опасистої клітини.            

 в) Під номером 2 показано активацію В-лімфоцита антигеном з наступним перетворенням у 

плазматичну клітину (під номером 5).                                      

 г) Фактори під номером 1 є антигенами, під номерами 2, 3 і 6 – лімфоцитами, під номером 7 – 

антитілами.                     



18 У розвитку гарячки (підвищення температури тіла, спричиненого пірогенами, зокрема, 

інфекційними) бере участь центр терморегуляції організму. Його важливі компоненти – 

«термостат» та «установочна точка температурного гомеостазу». Нейрони «термостата» 

сприймають температуру крові, що проходить через гіпоталамус, а також інформацію від 

шкірних і внутрішніх периферичних терморецепторів. 

Нейрони «установочної точки» задають рівень температури ядра тіла. 

Інформація від «термостата» надходить до нейронів «установочної точки», де відбувається 

порівняння наявної температури із запрограмованим рівнем, з наступною активацією або 

центру теплопродукції, або центру тепловіддачі (див. рис.). 

Важливим фактором розвитку гарячки є вторинний лейкоцитарний піроген інтерлейкін-1, 

продукція якого індукується первинними екзогенними пірогенами. Він зумовлює запуск 

ряду біохімічних процесів, кінцевими продуктами яких є простагландини групи Е. Ці 

фактори впливають на нейрони «установочної точки». Однією з перших фізіологічних 

реакцій у такому випадку є формування теплового осередку тіла. 

Фармакологічні препарати, що інгібують фермент синтезу простагландинів - 

циклооксигеназу (зокрема, ацетилсаліцилова кислота), чинять при гарячці 

жарознижувальний ефект, але не впливають на рівень нормальної температури тіла. 

 

Рис. Схема центру терморегуляції   

Враховуючи зазначене вище, проаналізуйте наступні твердження. Визначте, які з них є 

вірними, а які невірними. 

 а) Простагландини підвищують чутливість нейронів «установочної точки».     

 б) Простагландини Е не беруть участі у регуляції температурного гомеостазу і утворюються 



лише при гарячці.         

 в) Активація центру теплопродукції викликає на першому етапі розвитку гарячки звуження 

кровоносних судин шкіри й кінцівок.        

 г) Відчуття холоду на першому етапі розвитку гарячки зумовлюється порушенням роботи 

терморецепторів шкіри.     

19 Останнім часом набув популярності культуризм – нарощування м’язової маси шляхом 

тривалого напруження м’язів. Фізичні вправи сприяють фізіологічній гіпертрофії м’язів, яка 

може бути двох типів. За саркоплазматичного типу гіпертрофії м’язів у них збільшується 

об’єм саркоплазматичного (ендоплазматичного) матриксу і поживних речовин. 

Міофібрилярному типу гіпертрофії м’язів властиве збільшення об’єму міофібрил за рахунок 

збільшення скоротливих міофіламентів. 

Проаналізуйте інформацію та визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) Саркоплазматичний тип гіпертрофії м’язів підвищує їхню витривалість, але мало впливає на 

силу м’язів.                 

 б) Саркоплазматичний тип гіпертрофії властивий м’язам диких тварин.               

 в) Міофібрилярний тип гіпертрофії м’язів сприяє значному збільшенню м’язової сили.     

 г) Міофібрилярний тип гіпертрофії м’язів сприяє значно більшому зростанню діаметру м’яза, 

ніж саркоплазматичний тип гіпертрофії.                     

20 Гіпоталамус – структура головного мозку, що є центральним регулятором гомеостазу. 

Гіпофіз – ендокринна залоза, яка керує більшістю функцій організму. Для того, щоб 

дослідити, як саме ці структури впливають на регуляцію функцій, використали метод їхньої 

електричної стимуляції у щурів. Спостереження в ході експерименту показали, що 

електрична стимуляція гіпоталамуса спричиняла виділення гормонів як задньою, так і 

передньою часткою гіпофіза. Електрична стимуляція задньої частки гіпофіза спричиняла 

виділення гормонів лише цією часткою. Електрична стимуляція передньої частки гіпофіза 

не спричиняла виділення гормонів жодною із часток гіпофіза. Щоб перевірити вплив на 

функцію гіпофіза крові з вен гіпоталамуса, гіпофіз щурів пересаджували у різні частини тіла 

з різним кровопостачанням. Виділення гормонів жодною із часток гіпофіза не 

спостерігалося. Після відновлення кровопостачання гіпофіза кров’ю з вен гіпоталамуса 

спостерігалося виділення гормонів передньою часткою гіпофіза. 

Проаналізуйте результати експерименту та визначте, які з наведених тверджень є вірними, а 

які невірними. 

 а) Гіпоталамус контролює виділення гормонів обох часток гіпофіза.      

 б) Нейрони гіпоталамуса іннервують задню частку гіпофіза.        

 в) Гормони гіпоталамуса сприяють секреції гормонів задньої частки гіпофіза.      

 г) Кров гіпоталамуса містить речовини, які забезпечують живлення передньої частки гіпофіза.  



21 

 

У реалізації відповіді організму на вплив стресового фактору провідна роль належить двом 

гормонам – адреналіну та кортизолу. Динаміка їхнього рівня має свою специфіку. 

Проаналізуйте зображені графіки і визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) На малюнку А зображено графік зміни концентрації гормонів надниркової залози у  

відповідь на одноразовий стресовий вплив, на малюнку Б – на кількаразовий стресовий 

вплив, на малюнку В – на хронічний стрес.          

 б) Концентрація гормону 2 впливає на концентрацію гормону 1 у всіх наведених випадках.  

 в) Цифрою 1 позначено графік продукції кортизолу за умов стресу, цифрою 2 – адреналіну.  

 г) Гормон 1 забезпечує негайну реакцію на стрес, гормон 2 – адаптаційну реакцію.     

22 За умов руху (наприклад, під час поїздки в автотранспорті) людина намагається зафіксувати 

погляд на нерухомому об’єкті. Задля здійснення цього очні яблука повільно рухаються у 

протилежному рухові тіла напрямку, а після того, як об’єкт все ж таки вийде з поля зору, 

роблять різкий рух у напрямку руху тіла, погляд фіксується на новому об’єкті, і цикл 

повторюється. Такі швидкі переведення погляду в напрямку руху називають зоровим 

ністагмом (окрім переміщення в просторі, людина активно використовує зоровий ністагм під 

час читання). Такий саме ланцюг подій відбувається й при коловому прискоренні (обертанні 

навколо своєї осі): при обертанні голови в лабіринті з того ж боку, що й напрям обертання, 



виникає переміщення ендолімфи в бік ампули горизонтального півкружного каналу, а в 

іншому – в протилежному напрямку. Таким чином з одного боку зростає подразнення 

вестибулярних рецепторів, а з іншого – послаблюється. Посилення подразнення рецепторів 

приводить до активації вестибулярних ядер з того ж боку, а ті в свою чергу активують ядра 

відвідного та окорухового нервів. Це забезпечує повільне синхронне відведення очей в бік, 

протилежний напряму обертання голови (повільна фаза). Після виходу об’єкту погляду з 

поля зору, очі різко переводяться в напрямку обертання голови (швидка фаза), погляд 

фіксується на новому об’єкті й реакція повторюється. Виникнення зорового ністагму при 

обертанні голови називають вестибулоокулярним рефлексом, його дослідження є цінним при 

діагностиці порушень вестибулярного апарату та стовбуру мозку. Зокрема, досліджують цей 

рефлекс за умов калоричної проби. Для цього спочатку спостерігають за виникненням рухів 

очей без будь-якого впливу, а потім за допомогою шприца вводять у зовнішній слуховий 

прохід почергово холодну та теплу воду. Результати такої проби при обстеженні здорової 

людини без порушень сенсорних систем та головного мозку наведені на рисунку. 

 

 

 

 Рис. Калорична проба здорової людини. На рисунку позначено рух очей у повільну фазу 



Уважно проаналізуйте наведені дані, та визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) Вода, що введена в слуховий прохід, збільшує момент інерції при обертанні голови й 

додатково подразнює рецептори півкружних каналів вестибулярного апарату.  

 б) Холодна вода збуджує рецептори півкружних каналів зі свого боку, внаслідок чого 

змінюється напрям руху очей при обертанні.    

 в) При односторонньому ураженні вестибулярного апарату (наприклад, внаслідок контузії) рух 

очей у повільну фазу співпадатиме з напрямом обертання, якщо обертати голову в бік 

пошкодженого лабіринту.    

 г) Вплив на рецептори півкружних каналів не залежить від температури води, а лише від її 

кількості.    

23 У північній Кароліні вивчали появу в сім'ях осіб, що мали дефіцит фосфору в крові. Це 

явище викликало вітамін D-резистентний рахіт, який не піддається лікуванню вітаміном D. 

У нащадків від шлюбів 14 чоловіків, хворих на цю форму рахіту, зі здоровими жінками 

народилися 18 дочок і 16 синів. Усі дочки мали дефіцит фосфору в крові, а всі сини були 

здорові. Проаналізувавши дані, визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) Співвідношення хворі : здорові складає приблизно 1 : 1, що відповідає незалежному 

успадкуванню ознак.    

 б) Успадкування відбувається за принципом кріс-крос, оскільки гени, які детермінують 

захворювання, локалізовані у статевих хромосомах.       

 в) Стосовно генотипів батьків можна стверджувати: жінки були гомозиготами за домінантним 

алелем, чоловіки – гемізиготами за рецесивним алелем.          

 г) Специфічна форма рахіту, викликана дефіцитом фосфору, на відміну від гемофілії, має Х-

зчеплений домінантний тип успадкування.        

24 Тривалість клітинного циклу варіює у різних організмів в широких межах - від декількох 

хвилин до декількох діб. Показано також, що різні клітинні популяції можуть відрізнятися і 

за тривалістю відповідних фаз циклу.  

Визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які невірними. 

 а) У ссавців на перших стадіях ембріонального розвитку практично відсутні G1- і G2-фази, S-

фаза може тривати всього кілька  хвилин, а  клітинний цикл найкоротший.    

 б) У покритонасінних рослин найдовший клітинний цикл властивий клітинам апікальної 

меристеми.     

 в) У ссавців на заключному етапі ембріонального розвитку тварин клітини можуть перейти у 

стан спокою, що пов'язане з їхнім диференціюванням.      

 г) У межах одного дорослого багатоклітинного організму тривалість клітинного циклу різних 

типів клітин однакова.     



 

25 

 

 

У 1928 році Ф. Гріффіт провів серію експериментів з різними штамами Streptococcus 

pneumoniae. При зараженні мишей безкапсульним штамом (R-штам) миші виживали, при 

зараженні штамом бактерій, вкритих полісахаридною капсулою (S-штам) – гинули від 

пневмонії. Після введення мишам S-штаму, вбитого нагріванням, тварини виживали. Коли 

Ф. Гріффіт заразив мишей R-штамом, але додатково ввів тваринам інактивовані 

нагріванням клітини S-штаму, миші захворіли на пневмонію і загинули, у них в крові 

виявили і  S- і  R-штами Streptococcus pneumoniae. 

На основі отриманої інформації визначте, які з наведених тверджень є вірними, а які 

невірними. 

 а) Наявність капсули є важливим фактором вірулентності бактерій.        

 б) Клітини S-штаму Streptococcus pneumoniae при нагріванні не гинули, а переходили у стадію 

спори.    

 в) Клітини R-штаму Streptococcus pneumoniae виділяли ростові фактори, що призводили до 

швидкого виходу клітин S-штаму, інактивованих нагріванням, із стадії спори в активну 

форму.     

 г) Частина клітин R-штаму Streptococcus pneumoniae зазнали трансформації під впливом 

факторів із  інактивованих бактерій і набули здатності утворювати капсулу.       

 


