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

 

 

 
1 На малюнку представлений поперечний зріз гаусторії паразитичної рослини, що проникає в           

судинний пучок рослини-хазяїна. Інтактний судинний пучок показаний на врізці.  

 

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Ймовірно, ця паразитична рослина здійснює фотосинтез, оскільки її гаусторії проникають          

лише у флоему рослини-хазяїна.   

 б) Гаусторії цього паразита – це видозмінений лист.   

 в) Ймовірно, взаємозв’язок паразит-хазяїн є обов’язковим.    

 г) Рослина-хазяїн – представник класу дводольні.   

2 

 

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

невірними. 



 а) На рисунках зображені лише гаметофіти різних видів вищих рослин.    
 б) Зображення на рисунку «А» характерне для сосни.    
 в) На рисунку «В» зображено двостатевий гаметофіт.  
 г) На рисунку «Г» зображено двостатевий гаметофіт.  
3 

 

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

 а) У всіх зображених рослин плід – кістянка.    
 б) Всі зображені рослини є квітковими дводольними рослинами.    
 в) На рисунку «Г» зображено рослину, яка є представником монотипного класу.   
 г) На рисунку «В» зображено рослину, в якої утворюється їстівний плід - горіх.    
4 В деревині дерев середньої полоси існують річні кільця, що відображають різні умови росту в              

різні роки і відмінності між різними деревами. Три представника одного виду хвойних рослин             

були спиляні одночасно в один і той же рік на одній і тій же висоті стовбура. Спили на                  

малюнку представлені в одному і тому ж масштабі.  

 

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Швидше за все, дерева І і ІІ росли на одній ділянці, тоді як ІІІ росло більш віддалено.   



 б) Швидше за все, дерево ІІІ піддавалось більшим коливанням клімату в різні роки, аніж дерево              

І.    

 в) Дерева І і ІІ можуть походити із одного і того ж лісу.   

 г) Асиметрична форма спилу дерева ІІІ може вказувати на постійну дію вітру, що діяв на              

дерево приблизно 10 років тому.    

5 На рисунку представлена схема поперечного зрізу листка покритонасінної рослини. Провідні          

пучки зазначені кільцями, а волокна склеренхіми – зафарбованими чорними ділянками. Крім           

того зазначені трихоми і продихи. Відносне положення провідних пучків залишається сталим           

вздовж листка.  

 

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Швидше за все, це листок однодольної рослини.   

 б) Швидше за все, ця рослина є болотною.    

 в) Можна очікувати, що цей листок швидше тонкий і довгий, аніж округлий чи овальний.   

 г) На свіжому зрізі цього листка волокна склеренхіми можна розпізнати за яскраво-зеленим           

забарвленням.    с 

6 На рисунках представлена внутрішня будова насіння сосни і хурми. 

 



Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Структури а і b однакові за плоїдністю, але відрізняються за генетичним складом.   

 б) Структури a, b і c складаються із двох різних спорофітних структур і однієї гаметофітної              

структури.    

 в) Структури x і y однакові як за плоїдністю, так і за генетичним складом.   

 г) Структура z має в три рази більшу плоїдність, аніж структура c.    

7 Модель АВС пояснює, яким чином три гомеозисні гени регулюють утворення частин квітки.            

Активність одного гена А визначає утворення чашолистків. Активність генів А і В необхідна             

для утворення пелюсток. Активність генів В і С призводить до утворення тичинок.            

Активність одного гена С спричиняє формування плодолистків. Ген А і С взаємно            

пригнічують один одного. 

 

Для кожного твердження, що наведене нижче вкажіть вірне воно чи ні. 

 а) Чашолистки розвиваються у мутантної рослини із втратою активності гену А.   

 б) Активність генів А і В спричинюють розвиток структури ІІІ.    

 в) Структура IV розвивається за переважаючої дії гену А.   

 г) Структура І розвивається за активності гену А.    

8 Уважно роздивіться рисунки та вкажіть, які з наведених тверджень є вірними, а які             

невірними. 



 

 

 

 

 

 а) Представники цих типів були представлені в едіакарській фауні.   

 б) Всі зображені організми використовують гідравлічні принципи для руху окремих частин          

тіла.   

 в) Тварини, зображені на малюнках А та Б, мають шкіро-м’язовий мішок.   

 г) Тварини, зображені на малюнках Б та В, можуть харчуватись планктоном.   

9 Уважно роздивіться рисунки личинок комах, вкажіть, які з тверджень є вірними, а які             

невірними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 а) На рисунку Ж зображено гусінь метелика.   

 б) Личинка на рисунку З є паразитом теплокровних тварин.   

 в) Личинки на рисунках А, Б, В, Г, Д розвинуться в жуків.   

 г) Личинка на рисунку Е належить представникові ряду перетинчастокрилі.   



10 

 

На малюнку зображено представників різних рядів ссавців. Вкажіть, чи є запропоновані           

твердження вірними чи невірними. 

 а) Тварини під номерами 1 і 4 вимерли, тварини під номерами 2 й 3 і зараз проживають у дикій                  

природі на території Африки.   

 б) Тварини під номерами 2 і 3 є представниками різної статі одного виду.   

 в) Згідно сучасних молекулярно-генетичних досліджень, види під номером 2 й 5 є           

філогенетично ближчими, ніж види 5 і 6.   

 г) Тварина під номером 5 народжує дитинчат на суші.  

    

11 На фотографіях наведено зображення хребетних і безхребетних тварин із різними органами           

зору. Розгляньте зображення тварин та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 

Рис. А – бджола, Б – вухань, В – кальмар, Г – шимпанзе 

 а) А, Б, Г мають кольоровий зір.   

 б) А сприймає поляризоване світло.   

 в) Сітківка В не має колбочок.   

 г) Очі Г не мають тапетуму.   



12 На фотографіях наведено зображення птахів та ссавців, які користуються органами зору.           

Розгляньте зображення тварин та вкажіть, які з тверджень є вірними, а які невірними. 

 

Рис. А – кінь, Б – боривітер звичайний, В – вовк, Г – пугач 

 а) Б і Г мають стереоскопічний кольоровий зір.    

 б) А і В мають лише по 2 типи колбочок.   

 в) Б сприймає ультрафіолетову частину спектру.   

 г) Г сприймає інфрачервону частину спектру.   

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

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

Для кожного твердження, що наведене нижче, вкажіть вірне воно чи ні. 
 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.  

 

 

 

14 В 2001 р. Майкл Аксельсон (Michael Axelsson) на засіданні Фізіологічного товариства           

продемонстрував огляд даних про будову серця однієї групи хордових. Нижче наведено           

ілюстрацію з доповіді Аксельсона. Ознайомтесь з нею і вкажіть які з тверджень є вірними, а які                

невірними. 



 

Рис. Схема серця деяких хордових тварин. RV – правий шлуночок; LV – лівий шлуночок.              

Літерою С позначено анастомоз двох судин, а також наведено гістологічний препарат просвіту            

анастомозу. 

 а) Це серце теплокровної тварини.   

 б) Структура, позначена літерою А, називається отвір Паніці .   

 в) Структура, позначена літерою В, забезпечує надходження венозної крові в мале коло           

кровообігу та перешкоджає потраплянню венозної крові у велике коло кровообігу.   

 г) Структура, позначена літерою С, дозволяє, в разі потреби, збільшити кровопостачання до           

передніх кінцівок.   

 

15 Склад та властивості крові новонародженої дитини дещо відрізняються від складу та           

властивостей крові дорослого. Це явище пов’язане із перебуванням до народження в організмі            

матері, і, як наслідок, відсутністю функціонування системи зовнішнього дихання. З моменту           

народження включаються адаптаційні механізми, проте окремі показники мають тривалий         

період компенсації.  

Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть, які із них вірні чи невірні.  

 а) Для новонароджених характерний зсув реакції плазми крові в кислий бік – ацидоз. Ацидоз у              

дітей є метаболічним і зумовлений утворенням недоокислених продуктів обміну речовин.   



 б) Кількість еритроцитів та гемоглобіну у крові новонароджених менша, ніж у дорослих, що            

повʼязано із гіпоксією плоду на пізніх етапах розвитку.   

 в) У нормі для новонароджених властиві: анізоцитоз (розміри еритроцитів коливаються в межах           

3-13 мкм), пойкілоцитоз (еритроцити з нетиповою морфологією за рахунок зміни          

еластичності мембрани), підвищена кількість ретикулоцитів.   

 г) Якщо кількість лейкоцитів у новонародженого становить 20×109/л, це є ознакою          

онкологічного захворювання.   

16 Під час вагітності у людини до плоду через плаценту активно транспортуються лише            

материнські антитіла класу G. Надходження починається з 3-го місяця вагітності. У плоду            

спочатку починають синтезуватися антитіла класу IgМ, трохи пізніше – IgА. Власний IgG            

починає синтезуватися відразу після народження. У віці 3 місяців його концентрація           

вирівнюється з концентрацією IgG, отриманого від матері.  

Розгляньте графік, на якому зображено залежність рівня антитіл плоду і немовляти від            

терміну внутрішньоутробного розвитку та перших місяців життя. Рівень виражено у          

відсотках від рівня відповідного класу імуноглобулінів у дорослих. Проаналізуйте         

запропоновані твердження і вкажіть, які з них є вірними чи невірними. Враховуйте, що ціна              

поділки по вісі абсцис може складати кілька місяців! 

 

 а) Графік 1 відображує зміни рівня материнського IgG, 2 – рівня IgМ, 3 – рівня IgG, 4 – рівня                  

IgА.   

 б) Рівень материнського IgG в організмі дитини досягає нульового рівня через 6 місяців після             

народження.   

 в) Момент народження дитини на графіку вказано на вісі абсцис між поділками A i B.   

 г) До кінця першого року життя у дитини рівня дорослого сягає лише рівень IgМ.   

 



17 Імунна система людини проходить тривалий в часі період становлення. При цьому, кількість             

окремих популяцій імунних клітин має відмінності в окремі вікові періоди. Для профілактики            

захворювань використовують різні за складом вакцини:  

- противірусні (містять атенуйовані штами збудника або очищений поверхневий антиген         

вірусу, отриманий шляхом вживлення рекомбінантної ДНК у культуру дріжджових клітин),  

- протибактеріальні (містять очищені анатоксини збудників або ослаблені штами чи         

фрагменти бактеріальних стінок). 

Розгляньте рисунок, на якому зображено співвідношення лімфоцитів і нейтрофілів у певні           

періоди дитинства. Проаналізуйте наведені твердження та визначте серед них вірні і невірні. 

 

Рис. Кількість нейтрофілів (1) і лімфоцитів (2) в периферичній крові (в % у різні вікові               

періоди дитинства). 

 а) Вакцинацію проти гепатиту А (вакцина атенуйована) можна проводити у перший день життя. 

 б) Вакцинацію проти гепатиту В (вакцина містить поверхневий антиген вірусу) можна          

проводити у перший день життя.   

 в) Вакцинацію проти поліомієліту (вакцина жива, інактивована) можна проводити з 2-го по 9-й            

місяць життя.   

 г) Вакцинацію проти туберкульозу (вакцина містить ослаблений штам мікобактерій) можна         

проводити з 1-го по 12-й місяць життя.   

18 Дорослий організм ссавців перебуває в стані строгої збалансованості клітинного         

самовідновлення, що відбувається безперервно у ряді його життєво важливих систем. Зокрема,           

для крові можна виділити кілька клітинних пулів (угрупувань, що перебувають на певному            



етапі розвитку), які поступово поповнюють наступні пули: пул стовбурових клітин; пул           

клітин, що діляться і дозрівають в кістковому мозку, пул, що продовжує дозрівання (без             

проліферації) спочатку в кістковому мозку, а потім в крові; пул функціональних клітин крові.  

На схемі зображено ефекти, що виникають в системі клітинного відновлення крові у            

результаті радіаційно-індукованого спустошення різних пулів у результаті опромінення        

лабораторних тварин. Ці ефекти добре відображають правило Бергоньє-Трібондо, що         

характеризує загальні закономірності реакції клітин на опромінення. Зокрема, відразу після          

опромінення на певний час гальмується поділ в усіх проліферуючих пулах. Проаналізуйте           

схему і вкажіть, які з тверджень є вірними чи невірними. 

 

 а) Молоді малодиференційовані клітини мають найбільшу радіочутливість.   

 б) Функціонально-зрілі клітини мають найвищу стійкість до опромінювання, спустошення пулу         

відбувається лише за рахунок загибелі старих формених елементів.   

 в) Стовбурові клітини починають постачати елементи наступним пулам не відразу після          

початку відновлення після опромінення, а при досягненні певного рівня.   

 г) Система крові однозначно відновиться, якщо хоча б мінімальна частина стовбурових клітин           

після опромінення збереже життєздатність.   



 

19 У осіб юнацького віку, які тривалий час проживали на територіях, забруднених           

радіонуклідами (на графіках – сірий колір), було виявлено певні відмінності від контролю (на             

графіках – білий колір) за рівнями кортизолу, нейтрофілів та їх фагоцитарного числа, зрілих             

Т-лімфоцитів з фенотипом CD3+, імуноглобуліну IgG. Розгляньте графіки. Враховуючи, що          

неспецифічний імунітет є енергетично вигіднішим, ніж специфічний, проаналізуйте        

запропоновані твердження і вкажіть, які з них є вірними чи невірними. 

 

 

 а) Хронічний вплив малих доз іонізуючого випромінювання є стресовим фактором.   

 б) Гуморальний специфічний імунітет чутливіший до супресивної дії іонізучого        

випромінювання в малих дозах, ніж специфічний клітинний.   

 в) Зростання рівня нейтрофілів є компенсаторною реакцією на зниження рівня Т-лімфоцитів з           

метою енергозбереження в умовах хронічного стресу.   

 г) Нейтрофіли в осіб, що зазнали хронічного радіаційного впливу, попри підвищену кількість,           

мають пригнічені функціональні можливості.   

 

 

 



 

 

20 У осіб з вираженим периферійним гіпертиреозом та гіпотиреозом в сироватці крові           

спостерігається підвищений рівень малонового диальдегіду (МДА) – важливого маркера         

активації перекисного окиснення ліпідів. Концентрація церулоплазміну, транспортеру міді і         

фактору антиоксидантного захисту, підвищена у гіпертиреозних пацієнтів і зазвичай не          

відрізняється від контролю або знижена у гіпотиреозних пацієнтів. У всіх випадках рівень            

МДА позитивно корелює з рівнем тиреотропного гормону (ТТГ). Враховуючи біологічне          

значення тиреоїдних гормонів, проаналізуйте запропоновані твердження і вкажіть, які з них є            

вірними чи невірними.  

 а) Тиреоїдні гормони активують перекисне окиснення ліпідів за рахунок загальної мобілізації          

обмінних процесів.   

 б) Зростання рівня МДА при гіпотиреозі є наслідком підвищеного рівня ТТГ і зниженої            

активності антиоксидантного захисту.   

 в) Зростання рівня церулоплазміну при гіпертиреозі є наслідком адаптаційної відповіді на          

активацію окисних процесів.   

 г) Тиреоїдні гормони модулюють антиоксидантний статус організму.    

 


