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 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.                 
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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 

вкажіть, чи є кожне з наступних тверджень вірним або невірним. 

 

 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 

Г Д 

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

вірними, а які невірними.  

 а) На рисунку схематично зображено вторинну будову стебла трав'янистої дводольної рослини.                

 б) Цифрою «1» позначено мертві клітини.                           

 в) Цифрою «2» позначено закритий колатеральний провідний пучок.    

 г) В ділянці, позначеній цифрою «3», знаходиться серцевина.                 

6 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 освітлювали кількома спалахами світла, що йшли один за одним, 

одночасно заміряли кількість кисню, виділеного у відповідь на кожен спалах. 

 

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

а які невірними. 

1 

2 

3 

Виділення О2, 

ум.од. 



 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).                                                          
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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.                 
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До лабораторії надійшли препарати паразитів. Їхні частини тіла показані на рисунку. 

Розгляньте ці зображення, визначте можливих паразитів. Визначте, які з наведених 

тверджень є вірними, а які невірними.  

 а) Паразитом ІІ людина може заразитися при вживанні недостатньо просоленої риби та ікри 

риб.                                                                                                                    

 б) Для паразита І людина може бути проміжним хазяїном.                                        

 в) Паразити І та ІІ мають травну систему.                                                                 

 г) Паразит І довший, здебільшого, ніж паразит ІІ.                                                   
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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.                                
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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 ІV мешкають в Австралії.                                                                   

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

 г) Тварини ІІІ і ІV мають плаценту.                                                                               

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

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

отриманих даних 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. 
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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.                                                                     
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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), вкажіть у листі відповідей, чи є запропоновані твердження вірними чи 

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.        

15 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.   

16 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.     
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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.   

18 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.                   



20 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.                

 


