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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.                 
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  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.       
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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 висвітлювали 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 електрона.                                                       

 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.                                



11 

 

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.                                                                               

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

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

наведені дані 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. 

13 

 

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 та 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), 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.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 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 та 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. 

 


