
 

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 
2015 

    

 Теоретичний тур :: 9 клас 
 

 

Тест А 

 Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який із 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. Вода потрібна для розмноження 

спорових рослин тому, що в ній 

відбувається рух: 

 а) сперматозоїдів до яйцеклітин;  

 б) яйцеклітин до сперматозоїдів; 

 в) сперматозоїдів до спор; 

 г) спор до спорангіїв. 

2. Яка основна хімічна речовина 

характерна для клітинних оболонок 

справжніх грибів: 

 а) суберин; 

 б) хітин;  

 в) муреїн; 

 г) лігнін. 

3. Подвійне запліднення у рослин відкрив: 

 а) К.Л.Тімірязєв; 

 б) С.Г.Навашин;  

 в) І.В.Мічурін;  

 г) В.І. Вернадський. 

4. Супротивне листкорозташування має: 

 а) бузок;  

 б) дуб; 

 в) кукурудза; 

 г) вишня. 

5. Зображена на рисунку рослина  

 

розмножується: 

 а) спорами з виростами; 

 б) насінням із "крильцями";  

 в) соковитими ягодами; 

 г) сухими горіхами. 

6. У складі якого організму зустрічаються 

клітини, зображені на рисунку? 

 

 а) мідія; 

 б) аурелія;  

 в) нереїс; 

 г) мокриця. 

7. Чим є зображений на фотографії 

довгастий елемент? 

 

 а) засохлими екскрементами мамонта; 

 б) елементом кінцівки сучасної комахи; 

 в) лускою вимерлої акули; 

 г) черепашкою вимерлого молюска.  

8. На рисунку зображено послідовні стадії 

функціонування певної структури 

організму найпростіших. 

 

Більшість організмів, які мають таку 

структуру, ведуть такий спосіб життя: 

 а) мешкають у прісній воді;  

 б) мешкають у морській воді; 

 в) мешкають у порожнині травної 

системи ссавців; 

 г) є внутрішньоклітинними паразитами. 

9. У кісткових риб кров від серця тече до 

 а) головного мозку; 

 б) зябер;  

 в) нирок; 

 г) усіх органів тіла. 

10. Яке твердження вірно характеризує 

кровоносну систему тварини, зображеної 

на рисунку? 

 

 а) незамкнена; 

 б) має чотирикамерне серце; 

 в) має трикамерне серце;  

 г) кров від серця тече венами. 

11. "Крила" ящірки, зображеної на рисунку 

 

мають таке походження: 

 а) видозмінені передні кінцівки; 

 б) видозмінені задні кінцівки; 

 в) шкірні складки, підтримані 

спеціальними кістками;  

 г) шкірні складки, підтримані виростами 

хребців. 

12. Яка ознака властива ссавцям, але не 

птахам? 

 а) теплокровність; 

 б) живонародження;  

 в) дихання повітрям; 

 г) наявність внутрішнього вуха. 

 



13. При переливанні крові реципієнтом 

називають: 

 а) білкові фактори на поверхні 

еритроцитів; 

 б) білкові фактори у сироватці крові; 

 в) осіб, яким переливають кров;  

 г) осіб, у яких відбирають кров. 

14. Основними фагоцитуючими клітинами 

є: 

 а) міоцити; 

 б) еритроцити; 

 в) тромбоцити; 

 г) лейкоцити.  

15. Збагачена киснем кров рухається по: 

 а) верхній порожнистій вені; 

 б) нижній порожнистій вені; 

 в) яремній вені; 

 г) легеневій вені.  

16. У давній Індії підозрюваним у злочині 
пропонували проковтнути жменю сухого 
рису. Злочинці не могли проковтнути 
рис через зменшене слиновиділення 
внаслідок: 

 а) активації симпато-адреналової 

системи;  

 б) гальмування симпато-адреналової 

системи; 

 в) подразнення больових рецепторів 

ротової порожнини; 

 г) активації парасимпатичного ядра 

язикоглоткового нерва. 

17. У альпініста після адаптації до 

високогір’я збільшилась киснева ємність 

крові завдяки збільшенню: 

 а) утворення еритроцитів;  

 б) дихального об’єму; 

 в) насичення крові вуглекислим газом; 

 г) частоти дихання. 

18. У жінки 40 років при обстеженні 

виявлений підвищений рівень основного 

обміну. Надлишок якого з наведених 

гормонів зумовить такий стан? 

 а) соматропного; 

 б) тироксину;  

 в) вазопресину; 

 г) альдостерону. 

19. Малих кутніх зубів у дорослої людини: 

 а) немає; 

 б) 2; 

 в) 4; 

 г) 8.  

20. Однією з функцій якого м'язу є захист від 

механічних впливів органів черевної 

порожнини? 

 а) прямий м'яз живота;  

 б) кравецький м'яз; 

 в) міжреброві м'язи; 

 г) великий грудний м'яз. 

 

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 фотосинтезу здатні: 

 а) деякі бактерії;  

 б) шапкові гриби; 

 в) зелені водорості;  

 г) голонасінні рослини;  

 д) покритонасінні рослини.  

2. До паразитичних грибів належать: 

 а) мукор; 

 б) дріжджі;  

 в) пеніцил;  

 г) сажка;  

 д) ріжки.  

3. Вкажіть правильні твердження стосовно 

зображеного на рисунку плода. 

 

 а) це плід квіткової рослини;  

 б) він соковитий, однонасінний; 

 в) він сухий, розкривний;  

 г) називається стручок; 

 д) називається біб.  

4. Оберіть твердження, що правильно 

характеризують Рис посівний. 

 а) вирощування потребує занурення 

нижньої частини пагона у воду;  

 б) вирощування відбувається на 

кам’янистому субстраті; 

 в) листки мають сітчасте жилкування; 

 г) належить до родини Тонконогові;  

 г) належить до родини Айстрові. 

 

5. Оберіть пари рослин, що належать до 

однієї родини. 

 а) капуста і редька;  

 б) арахіс і кукурудза; 

 в) тюльпан і часник;  

 г) яблуня і шипшина;  

 д) томат і картопля.  

6. Пристосуванням стьожкових червив до 

паразитичного способу життя є: 

 а) розвинута зорова система; 

 б) розвинута статева система;  

 в) розвинута травна система; 

 г) наявність на головному кінці тіла 

органів прикріплення;  

 д) численні вирости на поверхні тіла.  

7. Вкажіть риси будови тіла, притаманні 

кільчастим червам: 

 а) первинна порожнина тіла; 

 б) вторинна порожнина тіла;  

 в) сегментованість тіла; 

 г) наявність двокамерного серця; 

 д) черевний нервовий ланцюг. 

8. Синантропні види тарганів (що живуть у 
людських приміщеннях), за відсутності 
іншої їжі, здатні поїдати папір, який 
складений, практично, із чистої целюлози, 
котра не розщеплюється травними 
ферментами. Яким чином тарганам 
вдається засвоювати цей матеріал? 

 а) завдяки подрібненню; 

 б) завдяки кишковим симбіонтам; 

 в) завдяки дії жовчі; 

 г) завдяки дії спеціальних гормонів; 

 д) завдяки речовинам жирового тіла. 



9. Які елементи будови тіла притаманні 

хрящовим рибам? 

 а) двокамерне серце;  

 б) трикамерне серце;  

 в) зяброві кришки;  

 г) плавальний міхур;  

 д) хвостовий плавець.  

10. На рисунку зображена тварина, що має 

назву Тіктаалік (наукова назва Tiktaalik 

roseae).  

 

Її родова назва означає в перекладі з мови 

корінних народів Канади "велика 

прісноводна риба, що живе на 

мілководді". Деякі особливості будови її 

тіла споріднюють цю тварину з 

земноводними. Оберіть з ряду ознак 

Тіктааліка ті, що відрізняють його від 

більшості кісткових риб і споріднюють із 

земноводними. 

 а) тіло вкрите лускою; 

 б) має зябра; 

 в) має сплощену у спинному напрямку 

голову із очима, розташованими на 

спинному боці;  

 г) має рухомий шийний відділ хребта;  

 д) відсутній непарний спинний плавець.  

11. У викопної групи архозаврів – 

птерозаврів грудина перетворена на кіль. 

Про що свідчить наявність цієї кістки у 

їхньому скелеті? 

 а) вони були предками птахів; 

 б) вони були здатні до польоту;  

 в) вони були здатні до ехолокації; 

 г) вони були здатні до вільного плавання; 

 д) вони були теплокровними. 

12. Пристосуванням ссавців до постійного 

проживання у водному середовищі є: 

 а) обтічна форма тіла; 

 б) втрата задніх кінцівок; 

 в) втрата суцільного шерстяного покриву; 

 г) втрата молочних залоз; 

 д) втрата залоз шкіри. 

13. Малюк попросив Вас якомога більше 

надути гумову кульку за один видих. За 

рахунок якого з перелічених параметрів 

зовнішнього дихання Ви це зробите? 

 а) дихальний об'єм; 

 б) резервний об’єм вдиху; 

 в) життєва ємність легень;  

 г) функціональна залишкова ємність; 

 д) загальна ємність легень. 

14. У здорової дорослої людини проводять 

зондування порожнин серця і великих 

судин. Де знаходиться зонд, якщо 

протягом серцевого циклу зареєстровані 

зміни тиску від 2 до 120 мм? 

 а) лівий шлуночок;  

 б) правий шлуночок; 

 в) ліве передсердя; 

 г) праве передсердя; 

 д) аорта. 

15. У людини внаслідок патологічного 

процесу збільшена товщина 

альвеолокапілярної мембрани. 

Безпосереднім наслідком цього буде 

зменшення у людини: 

 а) кількості еритроцитів у крові; 

 б) кисневої ємності крові; 

 в) хвилинного об’єму дихання; 

 г) резервного об’єму видиху; 

 д) дифузійної здатності легень.  

16. У результаті досліджень встановлено, що 

в нормі вихід рідини в міжклітинне 

середовище дещо перевищує її зворотний 

притік через стінку капіляра. Куди 

потрапляє надлишок рідини? 

 а) в артеріальні судини; 

 б) у венозні судини; 

 в) у міжплевральний простір; 

 г) у черевну порожнину; 

 д) у лімфатичні судини.  

17. Нервово-м'язовий препарат жаби 

обробили отрутою. Після цього здатність 

м'яза до скорочення зберігається у 

відповідь на пряму електричну 

стимуляцію, але втрачається у відповідь 

на стимуляцію нерва. Що блокує отрута? 

 а) процеси енергоутворення у м’язі; 

 б) процеси енергоутворення у нерві; 

 в) розвиток збудження у м'язі; 

 г) передачу збудження з нерву на м'яз;  

 д) взаємодію актинових та міозинових 

філаментів. 

18. Людина робить максимально можливий 

видих. Які м’язи задіяні при цьому? 

 а) черевного пресу;  

 б) діафрагма; 

 в) грудинно-ключично-соскоподібний; 

 г) зовнішні міжреброві; 

 д) внутрішні міжреброві.  

19. Хворобами сечовидільної системи є: 

 а) цистит;  

 б) гастрит; 

 в) отит; 

 г) пієлонефрит;  

 д) гломерулонефрит.  

20. Хлоридна (соляна) кислота шлункового 

соку виконує такі функції: 

 а) денатурує білки їжі;  

 б) розщеплює жири їжі; 

 в) створює кисле середовище, потрібне 

для роботи ферментів;  

 г) активує пепсиноген, перетворюючи 

його на пепсин;  

 д) вбиває деякі хвороботворні організми.  

 



Тест В 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є 
правильними. Спосіб відповіді на ці запитання вказано у кожному з них. Зверніть увагу на листок 

для відповідей. Бажаємо успіху! 
 

В1. Життєвий цикл – це послідовність стадій розвитку, які проходять більшість організмів у 

процесі онтогенезу. Проаналізувавши малюнок, дайте відповіді на наступні запитання. 

 

1.1. Вкажіть, життєвий цикл представника 

якого відділу вищих рослин зображений на 

рисунку. 

а) Папоротеподібні;  

б) Хвощеподібні; 

в) Плауноподібні;  

г) Покритонасінні. 

1.2. Яка структура позначена цифрою 4? 

а) спорофіт; 

б) гаметофіт;  

в) спорокарпій;  

г) спорангій. 

1.3. Якою є функція структур, позначених 

цифрами 2 і 3? 

а) вегетативне розмноження; 

б) ріст і розвиток; 

в) поділ; 

г) статеве розмноження.  

1.4. На етапі, позначеному цифрою 5, рослина 

продукує: 

а) чоловічі гамети; 

б) жіночі гамети;  

в) плоди;  

г) спори.  

 

В2. Встановіть відповідність між зображеннями ротових апаратів, їхніми назвами та 

представниками, для яких вони характерні.  

Назви ротових апаратів: 

А -  гризучий; 

Б - колючо-сисний; 

В – сисний; 

Г – лижучий; 

Д - лижучо-гризучий. 

 

Представники: 

Е - медоносна бджола; 

Ж - білан капустяний; 

З - хатня муха; 

К - рудий тарган; 

Л - комар звичайний (самка). 

Зображення ротових апаратів: 

 
 

2.1 2.2 

 

 

2.3 2.4 

 



В3. Розгляньте тварин на рисунку. 

 

3.1. Вкажіть представника (представників) класу Кісткові риби. 

3.2. Вкажіть представника (представників) класу Земноводні. 

3.3. Вкажіть представника (представників) класу Плазуни.  

3.4. Вкажіть види, які принаймні частину життя проводять у морі.  

 

В4. Нижче схематично представлено принцип регуляції фізіологічних функцій із зворотним 

зв'язком. 

 

Проаналізуйте дану схему і оберіть з наведених п'яти елементів такі чотири, щоб вони утворили 

функціональну систему регуляції системного кров'яного тиску: 

А - ядра стовбуру головного мозку; 

Б - виділення наднирковими залозами в кров адреналіну; 

В - чутливі до розтягання клітини кровоносних судин; 

Г - серцевий м'яз; 

Д -  артеріальний кров'яний тиск. 

 

 

  


