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ВІДБІРКОВИЙ ТУР 

ЗАДАЧІ 

 

Шановний учаснику! 

 

Уважно прочитайте запропоновані Вам задачі. 

 

Розв’язання задач: 

− надіслати не пізніше 15 березня 2021 року; 

− завантажити (разом із відповідями на перше завдання відбіркового туру - 

"Творче завдання"(!)) на e-mail r.marie.bio@gmail.com ; 

o у темі електронного листа необхідно зазначити своє прізвище і 

призначення – олімпіада, наприклад,  Shevchenko_Olympiad; 

o в листі вказати своє прізвище, ім’я та по-батькові, а також 

призначення, наприклад, Шевченко Тарас Петрович, 

Всеукраїнська олімпіада Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з біології; 

− подавати українською мовою у форматі doc (docx), в темі файлу 

зазначити прізвище та призначення, наприклад, Shevchenko_zadachi;  

− повністю скопіюйте задачі, зберігаючи кольорове виділення їхніх 

структурних частин. Відповіді вносіть у відведені для них (і виділені 

синім кольором) місця. 

 

Бажаємо успіху! 

mailto:r.marie.bio@gmail.com


ЗАДАЧІ 

 

№ 1. Агрофірма «Пролісок» засіяла 100 га озимою пшеницею, з яких мала 

зібрати ≈ 800 т зерна (урожайність озимої пшениці ≈ 80 ц/га). Пшениця зійшла, 

виросла на 10 см, але на поверхні ґрунту не було сніжного покриву і морози    

(–25°С) протягом 6 діб знищили посіви озимої пшениці. Скільки га необхідно 

засіяти агрофірмі навесні ярою пшеницею (урожайність ≈ 50 ц/га), щоб 

отримати запланований врожай? 
 

Відповідь:  

Ярою пшеницею необхідно засіяти    160 га    (вказати) 

 

№ 2. За рік 1 людина споживає приблизно 4∙103 м3 кисню. Скільки дерев 

можуть забезпечити річну потребу у кисні всіх жителів міста, населення якого 

складає 1 млн. чоловік, якщо одне доросле дерево за вегетаційний період 

(травень-вересень) виробляє у середньому 70 м3 кисню? 
 

Відповідь:  

Річну потребу у кисні жителів міста з населенням 

1 млн. чоловік забезпечать 57142857 дерев, або понад 57 млн. дерев   (вказати) 

 

№ 3. Швидкість потоку в ситових трубках становить від 0,3 до 1,5 м год − 1 (в 

середньому - близько 1 м год – 1). Скільки часу потрібно молекулі сахарози, щоб 

пройти через ситовидну трубку завдовжки 250 мкм за середньої швидкості 

потоку? 
 

Відповідь:  

Час          0.9 с    (вказати) 

Необхідні розрахунки: 

Швидкість потоку може бути виражена в мкм с-1 (106 мкм /3600 с). Тоді час для проходження 

250 мкм t=(250*3600)/106=0.9 с 

 

№ 4. Біомаса сухого сіна з 1 м2 луки становить 200 г. Використовуючи ланцюг 

живлення: рослини — корова — людина, розрахуйте скільки гектарів луки 

необхідно для того, щоб прогодувати людину масою 65 кг (70 % води). 
 

Відповідь:  

Кількість гектарів луки     0,9750 (га)    (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

65 кг – 100% 

x кг – 30%  

х = 65 х 0,3 = 19,5 (кг) 

 

1950 кг   –  195 кг –  19,5 кг 

рослини – корова – людина 

 

1 м2 – 0,2 кг 

х м2 – 1950 кг 

х = 1950/0,2 = 9750 (м2) = 0,9750 (га) 

 



№ 5. Яку норму N та P (кг / га) внесли під сільськогосподарську культуру, якщо 

на ділянку площею 10 м2 внесли 173 г діамофосу (20% N , 52% P2O5).  
 

Відповідь:  

під сільськогосподарську культуру внесли норму  

азоту обсягом      34,6 кг/га    (вказати) 

фосфору обсягом     89,96 кг/га    (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

1. Визначаємо масову частку азоту, внесену на 10 м2 

(173*20)/100=34,6 (г / 10 м2) =3,46 (г/ м2) 

2. Визначаємо масову частку фосфору, внесену на 10 м2: 

(173*52)/100=89,96 (г / 10 м2) =8,996 (г/ м2) 

3. Розраховуємо норму внесення азоту в кг/га: 

3,46 (г/ м2) * 10000 = 34600 г/га = 34,6 кг/га 

4. Розраховуємо норму внесення фосфору в кг/га: 

8,996 (г/ м2) * 10000 = 89960 г/га = 89,96 кг/га 

 

№ 6. У 2020 році у водойму ландшафтного парку поселили 15 екземплярів 

водяного горіху (Trapa natans L.). Відомо, що такі рослини вегетують один 

сезон, формують насіння (в середньому по 12 штук) та відмирають за перших 

морозів. Проростання у цих рослин відбувається не рівномірно (період спокою 

може тривати до 40 років, що є природним механізмом збереження виду). Яку 

площу водної поверхні закриють рослини водяного горіху влітку 2022 року, 

якщо в перший рік після формування проростає 25 % насінин, у другий 10 % 

насінин? Діаметр одного екземпляру становить в середньому 26 см. Відповідь 

надайте у м2 та округліть до сотих. 
 

Відповідь:  

площа водної поверхні буде становити   8,12 м2   (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

15×12=180 (насінин утворилося у 2020 році). 

180÷100×25=45 (рослин було у водоймі у 2021 році). 

45×12=540 (насінин утворилося у 2021 році). 

540÷100×25=135 (рослин було у водоймі у 2022 році з насіння 2021 року). 

180÷100×10=18 (рослин було у водоймі у 2022 році з насіння 2020 року).  

135+18=153 (рослини було у водоймі у 2022 році всього). 

Радіус рослини = 13 см. 

Площа однієї рослини = 13×13×3,14 = 530,66 см2. 

Сумарна площа всіх рослин = 153×530,66=81190,98 см2= 8,12 м2. 

 

№ 7. За умов повного аеробного окиснення однієї молекули глюкози 

утворюється 38 молекул АТФ. Яку кількість молекул АТФ буде утворено, якщо 

в якості субстрату для реакцій дихання «взято» 10 молекул мальтози та 7 

молекул мальтотріози? 
 

Відповідь:  

Кількість молекул АТФ    1558     (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

Мальтоза складається з двох молекул глюкози, а мальтотріоза – з трьох. 



(10×2×38)+(7×3×38)=760+798=1558 

 

№ 8. Відомо, що розвиток ікри форелі залежить від температури та 

характеризується такими показниками: 

Температура, С Тривалість розвитку, доби 

2 205 

5 82 

10 41 

 Визначте загальну закономірність і, спираючись на неї, спробуйте 

передбачити термін розвитку ікри при температурі 4 і 8С. 
 

Відповідь:  

4С        102,5 доби    (вказати) 

8С        51,25 доби    (вказати) 

 
Пояснення: В основі задачі знаходиться концепція суми ефективних температур. 

Неважко помітити, що добуток температури і кількості необхідного для розвитку часу 

(величина має назву градусо-доби) завжди є постійним – 410 гр-дб. Далі необхідно поділити 

суму ефективних температур (410 гр-дб.) на зазначену в умовах кількість часу.  

 

№ 9. В таблиці представлені демографічні показники популяцій білохвостого 

оленя (Odocoileus virginianus) у різних національних парках (НП) США. 

Визначте, у якому НП слід рекомендувати підсилити режим охорони, а в якому 

– можна дозволити рекреаційне навантаження або експлуатацію даного виду. 

Національний 

парк 

Частка вагітних самок, 

% 

Середня кількість зародків на одну 

вагітну самку 

1 79 1,1 

2 86 1,3 

3 94 1,7 
 

Відповідь:  

Слід підсилити режим охорони у НП №   3   (вказати) 

Можна дозволити навантаження на популяцію у НП № 1   (вказати) 

 

Пояснення: Відтворювальний потенціал самок оленя в різних НП характеризує специфічні 

можливості довкілля. Потенціал може бути розрахований через добуток наведених 

показників. Він виявляється найбільшим у 3-му НП. Це дає підстави вважати, що саме там 

кількість ресурсів, яка припадає на одну самку, є також максимальною. Разом з тим висока 

плодючість свідчить про те, що популяція в цьому НП знаходиться під значним пресом з 

боку хижаків або людини. У 1-му НП спостерігається зменшення інтенсивності розмноження 

внаслідок досягнення високої чисельності, тому тут буде виправданим певне навантаження. 

№ 10. Розрахуйте, з якою частотою буде скорочуватись серце у чоловіка 25 р.  

а) в стані спокою; б) під час фізичного навантаження, якщо відомо наступне. 

− Хвилинний об'єм крові в стані спокою 5 л/хв, фракція вигнання крові 

серцем складає 60% від кінцевого діастолічного об'єму.  



− Хвилинний об'єм крові при фізичному навантаженні 10 л/хв, фракція 

вигнання крові серцем складає 70% від кінцевого діастолічного об'єму.  

− Кінцевий діастолічний об'єм крові в обох випадках становить 130 мл. 

Розраховану частоту серцевих скорочень (ЧСС) округліть до цілого. 
 

Відповідь:  

ЧСС в спокої      64 за хв    (вказати);  

ЧСС при фізичному навантаженні   110 за хв    (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

ХОК=УО х ЧСС.  

ХОК – хвилинний об’єм крові; УО – ударний об’єм, ЧСС – частота серцевих скорочень 

УО в спокої 60% від 130 мл =78 мл. ЧСС = 5000 / 78 = 64 скорочень за хвилину 

УО при ФН 70% від 130 мл =91 мл. ЧСС = 10000 / 91 = 110 скорочень за хвилину 

 

№ 11. Для оцінки фільтраційної функції нирок у людини використовують метод 

визначення кліренсу інуліну. Кліренс речовини - це об'єм плазми крові, що 

повністю очищується від речовини нирками за одиницю часу. Інулін, це 

полісахарид, який не утворюється в організмі людини. Після введення інуліну в 

кров, при проходженні через нирки, певний об'єм плазми повністю очищується 

від нього (інулін вільно фільтрується в ниркових клубочках, і після цього не 

реабсорбується, і не секретується.) Тому розрахувавши кліренс інуліну ми 

можемо дізнатися швидкість клубочкової фільтрації. В нормі цей показник 

складає близько 120 мл/хв. 

Uin x Vсечі/час = Pin x Vфільтрату/час, 

де Uin - концентрація інуліну в сечі,  Pin - концентрація інуліну в плазмі крові. 

Визначте швидкість клубочкової фільтрації в мл/хв у жінки 30 р., якщо через 2 

год після внутрішньовенного введення інуліну було отримано такі показники: 

Об'єм сечі 0,14 л за 2 год 

Концентрація інуліну в плазмі: 1 мг/100 мл 

Концентрація інуліну в сечі: 100 мг/100 мл 
 

Відповідь:  

Швидкість клубочкової фільтрації  116,6 мл/хв     (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

ШКФ=(100 мг/100 мл х 0.14 л/2 год)/ 1 мг/100 мл=14л/2 год=116,6 мл/хв 

 

№ 12. Розрахуйте довжину фрагмента геномної ДНК, виділеної з букального 

епітелію людини (у метрах, нанометрах та мікрометрах), яка припадає на 10000 

п.н., знаючи, що ця ДНК перебуває в В формі. 
 

Відповідь: 

Довжина фрагмента геномної ДНК людини  

становить                      34000×10-10м (або 3400 нм, або 3,4 мкм)                               (вказати) 

 

Розв'язок задачі: 

На одну пару нуклеотидів у В-формі ДНК припадає 3,4 А або 3,4×10-10м. Загальна довжина 

фрагмента ДНК становитиме 10000×3,4×10-10 м = 34000×10-10м (або 3400 нм, або 3,4 

мкм). 

 



№ 13. Сайт рестрикції для рестриктази BamHI GGATCC, рестриктази Sau3A – 

NGATCN (N – будь-який нуклеотид). Який відсоток сайтів BamHI 

розщеплюється також Sau3A, якщо відносний вміст GC-пар дорівнює 50%? 

Відповідь:  

Відсоток сайтів BamHI, що розщеплюються також Sau3A              100 %  (вказати) 

    

Розв'язок задачі: 

Так як відносний вміст GC-пар дорівнює 50%, отже, відносний вміст АТ-пар також дорівнює 

50%, тобто усі 4 типи нуклеотидів розподілені рівномірно в ДНК.  

Як видно з умови задачі, для сайту рестриктази Sau3A зовсім немає різниці, які нуклеотиди 

будуть на фланкуючих 5’ та 3’-кінцях послідовності (N). А 4 нуклеотиди усередині 

послідовності є такими ж самими, як і для рестриктази BamHI. 

Отже, усі сайти, тобто 100 % сайтів BamHI розщеплюється також Sau3A. 

 

№ 14. Підліток, що захворів на бактеріальну інфекцію, звернувся до лікаря. 

Лікар прописав ін’єкції антибіотика в дозі 4 мг/кг ваги тіла один раз на добу. 

Вага підлітку – 40 кг. В аптеці його батьки купили ампули антибіотика 

концентрацією 80 мг / 2 мл. Скільки мл розчину антибіотика повинен отримати 

хворий за одну ін’єкцію? 
 

Відповідь:  

Хворий повинен отримати за одну ін’єкцію   4 мл    (вказати)  

 

Необхідні розрахунки: 

Хворий 40 кг, призначення - 4мг/кг, отже за добу хворий має отримати 160 мг речовини. 

80 мг – 2 мл 

160 мг – Х 

Х =  160×2 : 80 = 4 мл 

В одній ампулі, в 2 мл речовини міститься 80 мг, отже, щоб отримати 160 мг, хворий має 

отримати 4 мл лікарської речовини   

 

№ 15. Червоногрудий колібрі під час міграції пролітає Мексиканську протоку 

без зупинки. 800-кілометровий політ триває 10 годин. Під час вильоту птах 

важить 4 г, в кінці подорожі – близько 2,75 г. Відомо також, що під час такого 

перельоту колібрі вживає в середньому 250 мл кисню на годину. 

1. Беручи до уваги, що втрачена вага птаха пояснюється «спалюванням» лише 

жирових запасів, а катаболізм 1 г жиру дає приблизно 38 кДж енергії, 

розрахуйте загальну кількість енергії (у Дж), яку витратив колібрі під час 

свого польоту.  

2. Розрахуйте, скільки енергії (у Дж) витратив птах за годину перельоту на 

кожен мл спожитого кисню. 

3. Враховуючи, що марафонець «спалює» приблизно 52 кДж за хвилину, 

розрахуйте у скільки разів енергетичні потреби спортсмена під час однієї 

години бігу перевищують витрати колібрі на одну годину польоту. Вкажіть 

ціле округлене число. 
 

Відповідь:  

Кількість енергії, витраченої на переліт   47500 Дж   (вказати) 

Кількість енергії, витраченої за год на мл спожитого кисню          19 Дж  (вказати) 

Різниця в енергетичних потребах марафонця та колібрі         657 разів       (вказати) 



 

Необхідні розрахунки: 

1. За переліт колібрі «легшає» на 4 – 2,75 = 1,25 г. Отже, витрати енергії на увесь переліт 

складатимуть 38000 × 1,25 = 47500 Дж.  

2. За годину свого польоту птах витрачає 47500 / 10 год = 4750 Дж. Отже, на кожен 

спожитий мл кисню за годину буде припадати 4750 / 250 = 19 Дж. 

3. За хвилину марафонець витрачає 52000 Дж, отже за годину це число складатиме 

52000 × 60 = 3120000 Дж. Таким чином, різниця між енергетичними витратами 

спортсмена та колібрі за годину буде 3120000 / 4750 = 656,84 разів, а з округленням 

до цілого числа – 657 разів.  

 

№ 16. На рисунку представлений родовід сім’ї, в якій часто спостерігаються 

злоякісні пухлини товстого кишечнику.  

 

 

Що у родоводі дає можливість зробити припущення про спадковий характер 

даного захворювання? За яким типом спадкується онкологічна хвороба? 

Відомо, що у осіб з так званими «генотипами ризику» ймовірність протягом 

життя захворіти на рак кишечнику становить 56%. Яка ймовірність захворіти у 

особини 2 з покоління IV? Яка ймовірність, що особа 4 з покоління IV не буде 

носієм мутантного гена, який спричинює спадкову форму раку кишечнику? 

Відповідь: 

Що у родоводі дає можливість зробити припущення про спадковий характер даного 

захворювання?  Хвороба спостерігається у трьох послідовних поколіннях (вказати) 

Тип спадкування:    аутосомно-домінантний    (вказати) 

Ймовірність захворіти у особини 2 з покоління IV    28%  (вказати) 

Ймовірність, що особа 4 з покоління IV не буде носієм мутантного гена 75%  (вказати) 

 

№ 17. Одна з форм уродженої глаукоми визначається домінантним аутосомним 

геном (А), інша – рецесивним, також аутосомним геном (b). Гени є 

незчепленими. Розпишіть всі можливі генотипи, які можуть мати здорові особи. 

Яка ймовірність народження хворої дитини у батьків, які є гетерозиготами по 

обом парам патологічних генів?  
 

Відповідь: 

Генотипи здорових осіб    aaBB та aaBb   (вказати) 

Ймовірність      13/16=81,25%    (вказати) 

 



№ 18. Білок гемаглютиніну вірусу грипу містить достатньо великий класичний 

α-гелікс Полінга і Корі (3,6 амінокислоти на повний оберт, 0,15 нм на одну 

аміноксилоту) довжиною 54 амінокислотних залишки. 

1. Розрахуйте довжину цього геліксу (у нм). 

2. Вкажіть, скільки обертів нараховує гелікс. 

3. Враховуючи, що середня молекулярна вага типової амінокислоти 

складає 110 Да, визначте масу даного геліксу (у Да). 
 

Відповідь:  

Довжина α-геліксу                8,1 нм      (вказати) 

Кількість обертів α-геліксу  15      (вказати) 

Молекулярна маса α-геліксу                   5940 Да     (вказати) 

 

Необхідні розрахунки: 

1. Довжина геліксу складатиме 54 × 0,15 нм = 8,1 нм.  

2. Кількість обертів геліксу буде 54 / 3,6 = 15.  

3. Молекулярна маса геліксу становитиме 54 × 110 Да = 5940 Да.  

 

№ 19. При підрахунку фагоцитарної активності макрофагів під мікроскопом на 

препараті, забарвленому за методом Романовського-Гімза, було виявлено, що 

кількість клітин, які поглинули часточки латексу (об’єкт фагоцитозу), складала 

45 на 200 досліджених клітин. При цьому середня кількість часточок, які були 

поглинуті 1-м макрофагом, складала 6. Розрахуйте та вкажіть фагоцитарний 

індекс та фагоцитарне число макрофагів.  

 
Відповідь: 

Фагоцитарний індекс  22,5 %       (вказати) 

Фагоцитарне число  6        (вказати) 

 

Пояснення: фагоцитарний індекс розраховується як % клітин, які проявляють здатність до 

фагоцитозу. Фагоцитарне число – це середня кількість об’єктів фагоцитозу, поглинутих 

однією фагоцитарною клітиною.   

 

№ 20. Розрахуйте кількість фіколу (г) та урографіну (мл), які необхідно взяти 

для приготування розчину фікол-урографіну з густиною 1,077 г/мл для 

виділення лімфоцитів із крові (в об’ємі 10 мл), якщо відомо, що кров 

попередньо розводять у фізіологічному розчині у 5 разів, після чого її 

нашаровують у пробірках на розчин фікол-урографіну у співвідношенні: 1 

частина розчину : 4 частини розведеної крові. Згідно з інструкцією для 

приготування розчину беруть 6,3 г фіколу, 14 мл 76% розчину урографіну 

(густина розчину - 1,418 г/мл), та 70 мл дистильованої води. Вам потрібно 

точно визначити об’єм розчину, який необхідний для роботи, а далі 

розрахувати кількість зазначених складових компонентів для приготування 

такого об’єму розчину.      
 

Відповідь: 

Кількість фіколу      0,882 г      (вказати) 

Кількість урографіну        1,96 мл      (вказати) 

 
Пояснення: 

При розведенні крові отримуємо 50 мл розчину, яку необхідно нашарувати на 12,5 мл 



розчину фікол-уграфіну. Для приготування такого об’єму розчину необхідно розрахувати 

масу такого розчину: за формулою m=V x ρ=12,5 мл x 1,077 г/мл =13,46г. Щоб дізнатися 

масу розчину, який отримаємо згідно інструкції, необхідно розрахувати масу 14 мл 76 % 

розчину урографіну: m=V x ρ=14 мл х 1,418 г/мл = 19,852 г. Загальна маса розчину фікол-

урографіну з густиною 1,077 г/мл , який отримаємо згідно інструкції: m р-ну = 70 г (вода) 

+6,3 г (фікол) + 19,852 г (урографін) = 96,152 г. Розраховуємо за пропорцією всі необхідні 

компоненти для приготування розчину об’ємом 12,5 мл (вагою 13,46 г): 9,799 г (мл) води, 

0,882 г фіколу, 2,779 г урографіну.  Щоб знайти необхідний обєм 78% розчину урографіну: V 

= m / ρ  = 2,779г / 1,418 г/мл = 1,9598 мл.   
 

№ 21. При дослідженні біологічних властивостей ціанофагів готують 

інкубаційну суміш, яка містить ціанофаг та чутливу до нього ціанобактерію. 

Вихід ціанофагу (кількість ціанофагу, яка утворилась з однієї інфікованої 

ціанобактерії) складає 175. Визначити, скільки вірусних часток утворилось при 

використанні 0,5 мл інкубаційної суміші, яка містить ціанофаг в концентрації 

8×107ціанофаг/мл, якщо ефективність інфікування складає 10% та за умови, що 

1 ціанофаг інфікує 1 ціанобактерію. 
 

Відповідь:  

Кількість ціанофагів, що утворились, дорівнює      7×108     (вказати) 

 

Розв’язок 

0,5 мл інкубаційної суміші містить 4х107ціанофагів 

10% від яких складає 4х106ціанофагів, один фаг - інфікує одну бактерію, з якої після 

інфікування утворюється 175 часток ціанофага.  

Отже, 4х106 х 175=7х108 ціанофагів. 

 

№ 22. Розрахуйте максимально можливу кількість етанолу, що утвориться 

дріжджами Saccharomyces cerevisiae з 40 г глюкози, якщо за спиртового 

бродіння на етанол та СО2 може перетворитися лише 95 % цукру. При 

розв’язанні задачі враховуйте, що з 180 г глюкози утворюється 88 г 

вуглекислого газу і 92 г етилового спирту (згідно з рівнянням реакції: С6Н12О6 = 

2СО2 + 2С2Н5ОН).  
 

Відповідь: 

максимально можлива кількість етанолу становить           19,4 г               (вказати) 

 

Розрахунки: 

Якщо з 180 г глюкози утворюється 92 етилового спирту, тоді з 38 г глюкози утвориться 19,4 

г етанолу. 

 

№ 23. Розрахуйте загальну кількість бактерій (КУО) в 1 мл зразка води, якщо 

при висіві 0,2 мл аліквоти, яку було отримано з розведеного в 103 разів 

вихідного зразку, на середовищі в чашці Петрі виросло 3 КУО.  
 

Відповідь: 

Концентрація бактерій (КУО) в 1 мл зразка води становить 1,5×104  (вказати) 

 
Розрахунки: 

Якщо в 0,2 мл води в розведенні 10-3 міститься 3 КУО, тоді в 1 мл цього розведення буде 

міститися 3×5=15 КУО. В 1 мл вихідного зразка буде міститися 15×103=15000, тобто 

концентрація клітин у зразку води становить 1,5×104 КУО/мл.  

 



№ 24. Відомо, що тубулінові мікротрубочки можуть існувати як у вигляді 

поодиноких структур, так і формувати дуплети або триплети, у складі яких 

одна мікротрубочка є «повною» і складається із 13 протофіламентів, а інші – 

«неповними» – вони частково перекриваються з «повними» і містять лише 10 

чи 11 власних протофіламентів. Визначіть, скільки всього «повних» і 

«неповних» мікротрубочок у складі дуплетів і триплетів міститься в одному 

зрілому сперматозоїді людини.  
 

Відповідь: 

Кількість «повних» мікротрубочок становить   27  (вказати) 

Кількість «неповних» мікротрубочок становить  45  (вказати) 

 
Пояснення: 

В сперматозоїді людини присутня лише одна структура, у складі якої є дуплети 

мікротрубочок, – аксонема джгутика, в той час як триплети можна виявити у складі двох 

центріоль. Аксонема містить 9 дуплетів, а кожна центріоль – по 9 триплетів. Оскільки кожен 

дуплет і триплет містить по 1 «повній» мікротрубочці, то кількість «повних» мікротрубочок 

становить 9+2×9=27. Оскільки в дуплетах присутня лише 1 неповна мікротрубочка, а в 

кожному триплеті таких дві, то кількість «неповних» мікротрубочок становить 9+2×2×9=45.  

 

№ 25. Наступним, після запліднення, етапом індивідуального розвитку 

організмів є етап дроблення, що представлений серією послідовних мітотичних 

поділів зиготи. У морських їжаків перші 6 поділів дроблення відбуваються 

синхронно в усіх клітинах зародку, а після 4-го поділу зародок складається з 

клітин 3 типів: мезомерів, мікромерів та макромерів, які складають 50%, 25% та 

25% всіх клітин ембріону відповідно. Визначте, скільки мезо-, мікро- і 

макромерів міститься в чашці Петрі, в якій знаходиться 5 ембріонів морського 

їжака, які завершили 4-й поділ дроблення і ще не приступили до наступного 

мітозу. Вважайте, що всі ембріони не мають жодних структурних патологій.  
 

Відповідь: 

Кількість мезомерів становить     40    (вказати) 

Кількість мікромерів становить    20    (вказати) 

Кількість макромерів становить    20    (вказати) 

 
Пояснення: 

Внаслідок кожного мітотичного поділу кількість клітин зростає в 2 рази. Оскільки одразу 

після запліднення зародок складається з однієї клітини – зиготи – до після чотирьох 

послідовних мітотичних поділів кількість клітин в кожному зародку становить 24 = 16 клітин. 

Відповідно, згідно умови, після 4 поділу в одному зародку можна виявити 8 мезомерів та по 

4 мікро- і макромери. Оскільки розрахунки проводяться для 5 ембріонів, то кількість мезо- 

мікро- і макромерів складає 40, 20  і 20 клітин відповідно.   

 


