
Відповіді першого туру олімпіади з біології 

 

Перший рівень  

 

1. Укажіть назву науки, яка вивчає загальні процеси, 

закономірності та особливості життєдіяльності організмів і 

взаємозв’язки цих процесів із навколишнім середовищем: 

А) фізіологія;                                                 В) гістологія;  

Б) фенологія;                                                  Г) мікологія 

Відповідь: А 

 

2. Позначте назву галузі біології, яка вивчає водорості: 

А) ліхенологія;                                        В) альгологія; 

Б) екологія;                                              Г) бріологія. 

 Відповідь: В   

 

3. Укажіть назву організму у якого клітинний рівень організації 

збігається з організмовим: 

А) аскарида;                                        В) хлорела; 

Б) гострик;                                           Г) улотрикс 

Відповідь: В 

 

4. Якщо масова частка хімічного елемента в клітині становить 

0,0003%, то він належить до: 

А) ультрамікроелементів;                          В) макроелементів; 

Б) органогенних елементів;                       Г) мікроелементів 

Відповідь: А 

 

5. Укажіть назву речовини, яка не складається з моносахаридів: 

А) глікоген;                                        В) целюлоза; 

Б) лактоза;                                          Г) маніт 

Відповідь: Г 

 

6. Укажіть,   у яких органелах клітини відбуваєтся біосинтез білка 

А) ядро;                                                  В) хромосоми; 

Б) мітохондрії;                                       Г) рибосоми 

Відповідь: Г 

 

7. В одному гені зашифрована інформація про: 

 А) амінокислоту;                                                  В) нуклеотид; 

Б) вуглевод;                                                           Г) поліпептид 

Відповідь: Г 

 

8. Процес трансляції це : 



А) матричний синтез РНК;                В) синтез поліпептидного  

ланцюга; 

Б) синтез рибосомної РНК;              Г) синтез т-РНК 

Відповідь: В 

 

9.  Укажіть назви клітинних структур, що не мають мембран: 

А) рибосоми і центріолі;                                    В) мітохондрії та 

лізосоми; 

Б) ендоплазматична сітка;                              Г) пластиди і вакуолі 

Відповідь: А 

 

10.  Гомологічними називають хромосоми: 

А) однакові за формою;                        В) з одинаковим набором 

генів; 

Б) різні за формою;                              Г) які мають різний набір генів 

Відповідь: В 

 

11.  Укажіть назву життєвої форми багаторічних трав’янистих і 

дерев’янистих рослин, у яких бруньки відновлення  закладаються на 

поверхні грунту 

 А) терофіти;                                                 В) криптофіти;  

Б) хамефіти;                                                  Г) гемікриптофіти 

Відповідь Г 

 

12. Елатери  -  це пристосування хвощеподібних, які 

допомагають: 

А) розносити спори вітром;                   В) заплідненню на гаметофіті; 

Б) проростати спорам;                            Г) утворенню вегетативних органів 

Відповідь: А 

 

13. Органи слуху у риб представлені вухом: 

А) зовнішнім;                       В) внутрішнім; 

Б) середнім;                           Г) органа слуху немає 

Відповідь: В 
 

14. Статева система у птахів представлена: 

А) у самців парним сім’яником, у самок парним яєчником; 

Б) у самців парним сім’яником, у самок одним яєчником; 

В) у самців одним сім’яником, у самок одним яєчником; 

Г) у самців одним сім’яником у самок парним яєчником 

Відповідь: Б 

  

15. Інтенсивність транспірації визначає : 

А) швидкість росту рослин;            В) ефективність запилення; 



Б) інтенсивність фотосинтезу;         Г) кількість плодів, які утворює 

рослина; 

Відповідь: Б 

 

16. Велике коло кровообігу людини закінчується у: 

А) лівому передсерді;                  В) правому передсерді;  

Б) лівому шлуночку;                 Г) правому шлуночку 

Відповідь: В 

 

17. Зазначте частку кори великих півкуль головного мозку 

людини, де розташована зорова зона: 

А) лобна;                      В) тім’яна; 

Б) потилична;               Г) скронева 

Відповідь: Б 

 

18. До складу внутрішнього вуха належить: 

А) молоточок;                 В) барабанна перетинка; 

Б) завитка;                        Г) стремінце 

Відповідь: Б 

 

19. Термін «екологія» запропонував: 

А) Ф. Мішер;                             В) Г. Мендель 

Б) Е. Геккель;                            Г) Г. де Фріз 

Відповідь: Б 

 

20.  Пристосування організмів до умов зовнішнього середовища 

називають: 

А) анабіозом;                                 В) мутуалізмом 

Б) коменсалізмом;                         Г) адаптацією 

Відповідь: Г 

 

Другий рівень 

 

21. Установіть відповідність між біологічним процесом (1-4) та 

зображенням органели або компонента органели (А-Д), що його 

забезпечує: 
1. Синтез АТФ 

2. Синтез білка 

3. Утворення веретена поділу 

4. Транспортування РНК   

 

 

 

 

 



 

 

 

 А Б В Г Д 

1 +     

2   +   

3  +    

4     + 

 

 

Відповідь:  1А, 2В,3Б,4Д 

 

 

22. Фрагмент молекули ДНК з 1444 нуклеотидів, який кодує 

поліпептид, містить 5 інтронних ділянок завдовжки 100, 120, 135 і два по 

150 нуклеотидів. Скільки амінокислот міститься в білку? 

А) 153       В) 253 

Б) 363       Г) 263 

Відповідь: Г 

 

23. У людини відсутність потових залоз кодується рецесивним 

геном, локалізованим у Х-хромосомі. Яка ймовірність народження 

дівчаток із цією патологією, якщо мати має цю патологію, а батько - 

здоровий   

А) 0%       В) 50% 

Б) 25%       Г) 75% 

 

Відповідь: А 

 

24.  У вівса імунність (стійкість) до іржі домінує над уражуваністю 

цією хворобою. Який процент імунних рослин слід чекати від 

схрещування гетерозиготних форм? 

А) 50%;       В) 25% 

Б) 100%       Г) 75% 

Відповідь: Г 

 



25. Один з сортів має червоне колосся  і невилягаюче стебло. Другий 

біле колосся і вилягаюче стебло. Червоне колосся домінує над білим 

вилягаюче стебло над невилягаючим. Який процент рослин з червоним 

колоссям і вилягаючим стеблом  спостерігається у другому поколінні? 
А) 100%     В) 37,6% 

Б) 18,8%     Г) 50% 

 

Відповідь: Б 

 


