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 Теоретичний тур :: 11 клас 

 
 

Тест А 
 Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який з запропонованих варіантів відповідей 

є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. 

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 

1. Діатомові водорості мають панцирі з 

такої речовини: 

 а) кремнезем;  

 б) целюлоза; 

 в) крохмаль; 

 г) хітин. 

2. Листків не має: 

 а) ламінарія; 

 б) цибуля; 

 в) кактус; 

 г) кокосова пальма. 

3. Голкоподібна форма листків та 

розвинута стрижнева коренева система 

у сосни є пристосуванням до: 

 а) запилення вітром; 

 б) існування в умовах нестачі вологи;  

 в) існування в умовах недостатнього 

освітлення; 

 г) існування на засолених ґрунтах. 

4. Ропалії медуз −−−− це органи: 

 а) руху; 

 б дотику; 

 в) рівноваги; 

 г) травлення. 

5. Серед усіх членистоногих лише в 

павукоподібних зустрічаються такі 

кінцівки: 

 а) антенули, 

 б) хеліцери,  

 в) мандибули, 

 г) ногощелепи. 

6. Куди потрапляє вода із глотки 

ланцетника? 

 а) рухається в наступний відділ травної 

системи і врешті виводиться назовні 

через анальний отвір; 

 б) рухається в наступний відділ травної 

системи і врешті виводиться назовні 

через клоаку; 

 в) виводиться назовні через зяброві 

щілини; 

 г) виводиться через зяброві щілини в 

атріальну порожнину, звідки 

виводиться назовні через атріопор.  

7. Чорний автомобіль було припарковано 

під колоніальним гніздуванням граків. 

Пташиний послід після декількох годин 

контактування із покриттям авто, 

залишив на чорній фарбі світлі плями, 

які не можливо відмити. Чому? 

 а) основу раціону граків складають 

ягоди горобини, які зумовлюють 

значну кислотність калових мас; 

 б) основу раціону граків складають 

ягоди омели, які мають в своєму 

складі білі фарбуючі пігменти; 

 в) граки гніздяться досить високо і 

падіння посліду з великої висоти 

зумовлює його відносно глибоке 

проникнення  в покриття авто; 

 г) в граків, як і в усіх Птахів, в калових 

масах міститься сечова кислота, що 

"роз'їдає" покриття авто.  

8. Який шар стінки серця утворює 

клапани? 

 а) перикард; 

 б) ендокард;  

 в) епікард; 

 г) міокард. 

9. Найбільша частка вуглекислого газу 

переноситься кров’ю у формі: 

 а) аніонів вугільної кислоти;  

 б) фізичного розчину; 

 в) сполуки з білками плазми; 

 г) сполуки з гемоглобіном. 

10. Структура, по якій передається більша 

частина інформації між двома 

півкулями головного мозку, 

називається: 

 а) Варолієв міст; 

 б) мозолисте тіло;  

 в) гіпофіз; 

 г) блукаючий нерв. 

11. Центральне представництво нюхового 

аналізатора у людини міститься у: 

 а) лобовій частці кори великих 

півкуль;  

 б) скроневій частці кори великих 

півкуль; 

 в) тім’яній частці кори великих 

півкуль; 

 г) потиличній частці кори великих 

півкуль. 

 

 

12. Скільки молекул ДНК містить 

структура, зображена на рисунку? 

 

 а) жодної;  

 б) одну; 

 в) дві; 

 г) три. 

13. Протягом кількох останніх днів під час 

лікування грипу лікар може порадити 

прийняти антибіотики. Це робиться для 

того, щоб: 

 а) знищити останні віруси грипу; 

 б) покращити роботу печінки; 

 в) запобігти розвитку бактеріальних 

ускладнень; 

 г) стимулювати роботу імунної системи. 

14. Рибосоми безпосередньо пов’язані з 

здійсненням процесу: 

 а) реплікації; 

 б) фотосинтезу; 

 в) сплайсингу; 

 г) трансляції.  

15. Що є основною відміннісю вірусів від 

клітинних організмів? 

 а) здатність зберігати і передавати 

інформацію; 

 б) відсутність у хімічному складі 

нуклеїнових кислот; 

 в) наявність у хімічному складі 

нуклеїнових кислот; 



 г) відсутність білок-синтезуючого 

апарату.  

16. Зображена на рисунку молекула 

відноситься до: 

 а) ліпідів; 

 б) білків; 

 в) вуглеводів;  

 г) нуклеїнових кислот. 

17. Кросинговер відбувається під час: 

 а) першого поділу мейозу;  

 б) другого поділу мейозу; 

 в) першого поділу мітозу;  

 г) другого поділу мітозу. 

18. Яка сполука є кінцевим продуктом 

гліколізу: 

 а) CO2; 

 б) H2O; 

 в) піруват;  

 г) АТФ. 

19. Для того, щоб встановити генотип 

рослини з домінантною ознакою, слід 

провести її схрещування з рослиною, 

яка має такий генотип: 

 а) АА; 

 б) Aa; 

 в) А; 

 г) аа.  

20. Дитина має групу крові A Rh(+). Яке 

сполучення груп крові є неможливим 

для її біологічних батьків (за умови 

відсутності мутацій): 

 а) AB та Rh(-) у матері,  

A та Rh(+) у батька; 

 б) A та Rh(-) у матері,  

A та Rh(-) у батька;  

 в) A та Rh(+) у матері,  

B та Rh(+) у батька; 

 г) AB та Rh(+) у матері,  

A Rh(-) у батька. 

 

Тест Б 
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів 

відповідей є правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними 

можуть бути від одного до п’яти. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 

1. До багатоклітинних зелених водоростей 

відносяться: 

 а) кладофора; 

 б) хламідомонада; 

 в) ульва; 

 г) фукус; 

 д) спірогіра. 

2. Гриби формують мікоризу з: 

 а) зеленими водоростями; 

 б) мохами; 

 в) голонасінними;  

 г) однодольними покритонасінними;  

 д) дводольними покритонасінними.  

3. Однодольними рослинами є: 

 а) кульбаба; 

 б) квасоля; 

 в) конвалія;  

 г) капуста; 

 д) ковила.  

4. Зображені на рисунку структури, 

розташовані на нижній частині листкової 

пластинки папоротей, пов’язані з 

виконанням таких функцій: 

 

 а) мінеральне живлення; 

 б) статеве розмноження;  

 в) нестатеве розмноження;  

 г) приваблення запилювачів; 

 д) фотосинтез. 

5. Нещодавно було виявлено, що певна 

рослина роду Philcoxia за допомогою 

підземних листків з клейкою поверхнею 

ловить ґрунтових нематод. Спіймані 

тварини слугують для рослини джерелом: 

 а) води; 

 б) кисню; 

 в) вуглекислого газу; 

 г) Нітрогену і Фосфору;  

 д) крохмалю. 

6. Які ознаки будови плодів є 

пристосуванням до поширення вітром? 

 а) яскраве забарвлення; 

 б) невелика маса;  

 в) наявність гачечків і причіпок; 

 г) наявність волоскоподібних виростів;  

 д) наявність м’ясистих, соковитих покривів. 

7. За допомогою численних війок 

пересуваються у просторі: 

 а) амеба протей; 

 б) трипаносома; 

 в) інфузорії;  

 г) форамініфери;  

 д) малярійний плазмодій. 

8. Ротовий апарат яких тварин є подібним до 

зображеного на рисунку? 

 



 а) махаон; 

 б) хатня муха; 

 в) колорадський жук;  

 г) травневий хрущ;  

 д) малярійний комар. 

9. Розвинута дихальна система є 

притаманною представникам типів: 

 а) Губки; 

 б) Кишковопорожнинні; 

 в) Молюски;  

 г) Плоскі черви; 

 д) Членистоногі.  

10. Представники якої групи тварин ведуть 

переважно вільноживучий спосіб 

існування? 

 а) круглі черви;  

 б) кільчасті черви;  

 в) війчасті черви;  

 г) стьожкові черви; 

 д) сисуни. 

11. Які із наведених продуктів входять до 

харчового раціону їжака європейського: 

 а) мухомор; 

 б) яблуко; 

 в) насіння сосни; 

 г) дощовий черв'як;  

 д) гадюка звичайна;  

12. Чому пояс задніх кінцівок міцно 

прикріплений до осьового скелету, а 

передній має великий запас руху відносно 

хребта? 

 а) тому що переважна більшість наземних 

хребетних під час руху опускається 

спершу на передні кінцівки, і їх пояс 

виконує функцію амортизації удару об 

поверхню; 

 б) тому що переважна більшість наземних 

хребетних поворот корпуса починає із 

повороту поясу передніх кінцівок; 

 в) тому що під час швидкого бігу задні 

кінцівки передають через пояс 

коливальні рухи хребту, що зменшує 

витрати енергії; 

 г) тому що переважна більшість наземних 

хребетних під час руху відштовхується 

від поверхні задніми кінцівками;  

 д) тому що пояс передніх кінцівок 

сформовано із окостенінь шкіри, що 

занурились вглиб, а пояс задніх кінцівок 

із розростань остистих дуг хребців 

крижового відділу хребта. 

13. Що є спільного у тварин, зображених на 

рисунках: 

 

 

 а) є гермафродитами; 

 б) мають внутрішній скелет; 

 в) дихають легенями;  

 г) мають нервову систему;  

 д) мають серце з кількох камер.  

14. Зазначте таксони, до яких належить 

американський алігатор. 

 а) Клас Земноводні; 

 б) Клас Рептилії;  

 в) Ряд Лускаті;  

 г) Ряд Хвостаті; 

 д) Ряд Крокодили.  

15. По яких судинах організму людини тече 

оксигенована (насичена киснем) кров? 

 а) легеневі вени;  

 б) легеневі артерії; 

 в) сонні артерії;  

 г) клубові артерії;  

 д) порожнисті вени. 

16. До факторів неспецифічного 

гуморального імунітету відносять: 

 а) лізоцим слини;  

 б) хлоридну кислоту шлункового соку;  

 в) антитіла В-лімфоцитів; 

 г) Т-лімфоцити; 

 д) тканинні макрофаги. 

17. У розгинанні ліктьового суглоба беруть 

участь такі м’язи: 

 а) діафрагма; 

 б) двоголовий м’яз плеча; 

 в) триголовий м’яз плеча;  

 г) ліктьовий м’яз;  

 д) трапецієподібний м’яз. 

18. Які речовини плазми крові є необхідними 

для гемостазу (згортання)? 

 а) гемоглобін; 

 б) фібриноген;  

 в) йони Кальцію;  

 г) йони Натрію; 

 д) глюкоза. 

19. Поширення збудження вздовж аксона 

нейрона обумовлене: 

 а) переміщенням у мембрані нейрона 

сигнальних ліпідів; 

 б) протіканням колових струмів між 

збудженою і незбудженою ділянками 

мембрани;  

 в) активацією натрій-калієвого насоса; 

 г) підвищенням активності мітохондрій; 

 д) виділенням медіаторів хімічної 

природи. 

20. Чутливі волокна входять до складу таких 

нервів: 

 а) нюхового;  

 б) блукаючого;  

 в) зорового;  

 г) окорухового; 

 д) трійчастого.  

21. Положення тіла в просторі сприймається 

за допомогою: 

 а) барабанної перетинки; 

 б) кісточок середнього вуха; 

 в) півколових каналів внутрішнього 

вуха  

 г) камер присінку внутрішнього вуха;  

 д) завитки внутрішнього вуха. 

22. Відомий в історії медицини пацієнт H.M. з 

ураженням однієї з ключових для 

формування пам’яті структур – 

гіпокампу (морського коника) −−−− втратив 

здатність запам’ятовувати нові події і 

факти, проте демонстрував успішне 

формування моторних навичок. Які 

висновки можна зробити з цього 

спостереження? 

 а) здатність пригадувати минулі події і 

здатність запам’ятовувати нові події 

забезпечуються різними структурами 

головного мозку; 

 б) пам’ять на події і моторна пам’ять 

забезпечуються різними структурами 

головного мозку;  

 в) пам’ять на події і моторна пам’ять 

забезпечуються гіпокампом; 

 г) гіпокамп слабко пов’язаний з 

формуванням пам’яті на події і факти; 

 д) гіпокамп слабко пов’язаний з 

формуванням моторної пам’яті.  



23. Монозиготні близнюки мають: 

 а) однакові групи крові при народженні; 

 б) різні групи крові при народженні; 

 в) однакові групи крові в дорослому віці; 

 г) різні групи крові в дорослому віці; 

 д) однакову стать. 

24. Для того, щоб із зовнішнього середовища 

потрапити до матриксу мітохондрії 

клітини картоплі молекула кисню 

повинна пройти через: 

 а) плазматичну мембрану; 

 б) клітинну стінку; 

 в) мембрану лізосоми; 

 г) внутрішню мембрану мітохондрії; 

 д) зовнішню мембрану мітохондрії. 

25. Які функції можуть виконувати 

нуклеотиди у клітинах? 

 а) є мономерами білків; 

 б) є мономерами РНК і ДНК;  

 в) є акумуляторами енергії;  

 г) є акцепторами атомів Гідрогену;  

 д) транспортують кисень. 

26. В комплексі Гольджі відбувається 

процесинг та модифікація білків для  

 а) лізосом;          

 б) пероксисом; 

 в) секреторних гранул;  

 г) цитозоля; 

 д) плазмолеми.   

27. Ліпіди з простими, а не складними 

ефірними зв’язками є типовими для 

плазматичної мембрани: 

 а) архебактерій;  

 б) рослин; 

 в) грибів; 

 г) еритроцитів; 

 д) нейронів. 

28. Структуру молекули ДНК стабілізують 

такі взаємодії:  

 а) ковалентні,  

 б) водневі,  

 в) стекінг взаємодії,  

 г) іонні,  

 д) координаційні.  

29. Компоненти дихального ланцюга можуть 

бути локалізовані у: 

 а) мембрані ядра; 

 б) стромі мітохондрій; 

 в) зовнішній мембрані мітохондрій; 

 г) внутрішній мембрані мітохондрій;  

 д) плазматичній мембрані прокаріотів.  

30. Енергії АТФ потребують: 

 а) робота Na/K-насоса;  

 б) вхід Na
+
 в клітину при розвитку 

потенціала дії; 

 в) вихід Ca
++

 з внутрішньоклітинних депо; 

 г) екзоцитоз;  

 д) ендоцитоз.  

31. Мікротрубочки відіграють активну роль 

у: 

 а) поділі клітини;  

 б) реплікації ДНК; 

 в) внутрішньоклітинному транспорті;  

 г) рециркуляції речовин із комплексу 

Гольджі до ендоплазматичного 

ретикулуму;  

 д) рухливості клітини.  

32. Кишкова паличка Escherichia coli має 

температурний оптимум життєдіяльності 

в районі: 

 а) + 9 °С; 

 б) + 23 °С; 

 в) + 37 °С;  

 г) + 51 °С; 

 д) + 65 °С. 

33. Стосовно бактерій правильними є 

твердження: 

 а) можуть запасати глікоген, 

 б) можуть мати джгутики,   

 в) можуть ділитися мітозом,  

 г) можуть утворювати спори,  

 д) можуть бути автотрофами.  

34. Спільними ознаками роботи дихального 

ланцюга мітохондрій та фотосинтезу в 

хлоропластах є: 

 а) відбуваються у двомембранних 

органелах;  

 б) в процесі виділяється кисень;  

 в) для перенесення певних хімічних груп 

використовуються динуклеотиди;  

 г) на певному етапі відбувається 

накопичення йонів H
+
;  

 д) потребують сонячного світла. 

35. У циклі Кальвіна беруть участь такі 

ферменти: 

 а) РНК-полімераза; 

 б) ДНК-полімераза; 

 в) цитохромоксидаза; 

 г) рибулозодифосфаткарбоксилаза;  

 д) НАДН-дегідрогеназа. 

36. Послідовність poly-A на кінці мРНК є 

важливою для: 

 а)  транспорту мРНК в цитоплазму;  

 б) часу життя мРНК;  

 в) захисту мРНК від 3’-екзонуклеаз;  

 г)  захисту мРНК від 5’-екзонуклеаз; 

 д) термінації транскрипції.  

37. Вказати механізми перекриття генів 

еукаріотів: 

 а) розташування генів в інтронах інших 

генів;  

 б)  розташування генів в екзонах інших генів; 

 в)  перекриття рамок зчитування; 

 г) альтернативний сплайсинг;  

 д) транссплайсинг. 

38. Третій закон Менделя (закон незалежного 

розподілу генів) буде справедливим за 

умови  розміщення локусів двох генів: 

 а) у одній аутосомі поруч; 

 б)  у одній аутосомі на невеликій відстані; 

 в)  у різних негомологічних аутосомах;  

 г) у статевій Х-хромосомі; 

 д) у статевій У-хромосомі. 

39. Відомо, що одна з форм гемофілії 

обумовлена рецесивним алелем, 

розташованим у Х-хромосомі. Які діти 

можуть народитися у шлюбі здорової жінки, 

яка є носієм алеля гемофілії, з здоровим 

чоловіком? 

 а) здоровий син;  

 б)  син, хворий на гемофілію;  

 в)  здоровий син, носій гемофілії; 

 г) здорова донька, носій гемофілії;  

 д) донька, хвора на гемофілію. 

40. Перевагами полімеразної ланцюгової реакції 

як метода діагностики інфекційних 

захворювань є: 

 а) висока чутливість та специфічність;  

 б) швидкість отримання результату;  

 в) не потребує спеціальної підготовки 

лікарів-лаборантів; 

 г) не треба попередньо виділяти чисту 

культуру мікроорганізмів;  

 д) отримання результатів абсолютно не 

залежить від вихідної концентрації ДНК. 

 



Тест В 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є 

правильними. Спосіб відповіді на ці запитання указано у кожному з них. Зверніть увагу на листок 

для відповідей. Бажаємо успіху! 

 

В1. На малюнку наведено типи кореневої системи рослин.  

 

1.1. Стрижнева коренева система зображена на рисунках: 

а) позначених літерами А і В; 

б) позначених літерами Б і В; 

в) позначених літерами А і Г; 

г) позначених літерами В і Г. 

Ознайомтеся з наведеними нижче зображеннями рослин. Вкажіть, коренева система якого типу 

притаманна для кожної з цих рослин. 

 
 

1.2 1.3 1.4 1.5 

 

 

В2. На схемах, наведених нижче, показані частини життєвих циклів найпростіших.  

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 
Визначте, які з зазначених життєвих циклів притаманні збудникам таких захворювань людини: 

2.1. сонної хвороби; 

2.2. токсоплазмозу; 

2.3. амебної дизентерії; 

2.4. малярії. 

 

В3. Уважно роздивіться наведені рисунки. 

 
Вкажіть, на яких рисунках зображено: 

3.1. риб, які можуть дихати атмосферним повітрям; 

3.2. риб, які мають виключно зяброве дихання; 

3.3. риб, які мають функціонуючі легені; 

3.4. риб, у яких редуковані легені, які не використовуються як органи дихання; 

3.5. риб, які здатні мешкати у прісній воді; 

3.6. риб, які мешкають, лише у морській воді; 

3.7. риб, яким властиве яйцеживородіння; 

3.8. риб, які розмножуються в Саргасовому морі. 



В4. На малюнках зображено деякі частини травної системи людини. 

 

 

 

 

  

4.1. Розташуйте ці органи у порядку, який відповідає порядку проходження по ним хімуса.  

4.2. У яких відділах травного тракту зустрічаються посмуговані м’язи? 

4.3. У якому відділі травного тракту відбувається всмоктування більшої частини вуглеводів їжі? 

4.4. У якому відділі травного тракту відбувається виділення жовчі? 

4.5. У якому відділі травного тракту відбувається виділення хлоридної (соляної) кислоти? 

 

В5. Нижче наведені зображення деяких органів: 

 
 

 

 

А Б В Г 

 

Визначте, якому з наведених органів відповідає кожен з наступних гістологічних препаратів. 

  

5.1 5.2 

  

5.3 5.4 

5.5. Визначте, яка з перелічених речовин в найбільшій кількості зустрічається у кожному з 

органів: 

а) міозин; 

б) глікоген; 

в) карбонат кальцію; 

г) мієлін. 

 

В6. Розгляньте графік, який описує зміну кількості бактерій з часом.  

 
6.1. Дайте назви фазам, позначеним римськими цифрами, обравши правильні варіанти з 

переліку: 

а – фаза заселення; 

б – фаза розселення; 

в – лог-фаза; 

г – лаг-фаза; 

д – фаза експансії; 

е – стаціонарна фаза; 

ж – фаза сповільнення росту; 

з – фаза деколонізації. 

 

 



 

6.2. У якій фазі бактерії ростуть з максимальною швидкістю? 

а) у фазі І; 

б) у фазі ІІ; 

в) у фазі ІІІ; 

г) у фазі ІV; 

д) у всіх фазах однаково. 

6.3. У якій фазі кількість відмираючих бактерій починає переважати кількість тих, які діляться? 

а) у фазі І; 

б) у фазі ІІ; 

в) у фазі ІІІ; 

г) у фазі ІV; 

д) ця фаза не показана на графіку. 

6.4. Залежність кількості бактерій від часу у фазі ІІ є: 

а) прямопропорційною; 

б) оберненопропорційною; 

в) квадратичною; 

г) експоненціальною; 

д) синусоїдальною. 

 

В7. Локуси двох генів A і B розміщені у різних хромосомах. Ознаки, за які відповідають обидва 

гени, успадковуються за типом повного домінування. Визначте чисельні характеристики 

розщеплення за фенотипом, яке відбудеться при схрещуванні організмів з різними комбінаціями 

генотипів: 

7.1. AABB x AABb 

7.2. AABB x AAbb 

7.3. AABb x AABb 

7.4. AaBb x AaBb 

7.5. aabb x aabb 

7.6. Aabb x Aabb 

 

Варіанти відповідей: 

а) 1:1,  

б) 2:1,  

в) 3:1,  

г) 9:3:3:1,  

д) розщеплення не буде. 

 

 

В8. За джерелом енергії та органічної речовини усі живі організми можна поділити на такі групи: 

А – фотоавтотрофи, 

Б – фотогетеротрофи, 

В – хемоавтотрофи, 

Г – хемогетеротрофи. 

Визначте, яким з перелічених груп відповідають наступні описи: 

8.1. Організми споживають готові органічні сполуки, частина з яких використовується для побудови 

власного тіла, а частина окиснюється для отримання енергії; 

8.2. Організми споживають сірководень, здатні існувати в анаеробному середовищі, потребують 

наявності у середовищі вуглекислого газу, а також освітлення; 

8.3. Організми можуть за рахунок енергії сонячного світла синтезувати АТФ, нездатні використовувати 

вуглекислий газ для синтезу органічних сполук, споживають готові органічні сполуки; 

8.4. Організми потребують освітлення і наявності у середовищі вуглекислого газу та води, їхня 

життєдіяльність супроводжується виділенням в атмосферу кисню; 

8.5. Організми окиснюють двовалентний Ферум до трьохвалентного, і за рахунок енергії, яка 

виділяється в цій реакції, вони синтезують органічні речовини з вуглекислого газу або карбонатів. 

 

 


