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У навчально-методичному посібнику вміщено завдання контрольних робіт 

із біології, що були запропоновані учасникам ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт у відділеннях «Хімії та біології», «Екології та 

аграрних наук» Дніпропетровського відділення Малої академії наук України у 

2006-2017 роках. Посібник призначено для учнів – членів Малої академії наук 

України, які виконують контрольні випробовування з базового предмета 

«біологія», а також для учителів біології загальноосвітніх навчальних закладів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Контрольні завдання з біології 2006 рік 

 

11 клас 
 

Варіант І 

І рівень (2 бали) 

 

1. Охарактеризуйте типи сухих плодів квіткових рослин. Наведіть приклади. 

2. Опишіть методи перевірки генотипу гібридних особин, явище неповного 

домінування.  

3. Охарактеризуйте нервову тканину.  

 

ІІ рівень (4 бали) 

 

1. Охарактеризуйте основні поняття біогенетичного закону (закон Геккеля-

Мюллера); опишіть співвідношення онтогенезу та філогенезу.  

2. Охарактеризуйте цикл розвитку аскариди в організмі людини та тварин. 

3. Охарактеризуйте структуру та функції рибонуклеїнової кислоти. 

 

ІІІ рівень (7 балів) 

 

1. Які вам відомі механізми впливу вітамінів на організм людини та тварин? 

2. Опишіть процеси розмноження та турботи про нащадків серед риб. Наведіть 

приклади. 

3. Опишіть закономірності організації популяцій живих організмів (статева, вікова, 

просторова, етологічна структура тощо).  

 

Варіант ІІ 

І рівень (2 бали) 

 

1. Охарактеризуйте типи соковитих плодів квіткових рослин. Наведіть приклади. 

2. Охарактеризуйте хромосомну теорію спадковості. 

3. Охарактеризуйте м’язову тканину.  

 

ІІ рівень (4 бали) 

 

1. Опишіть вплив живих організмів на газовий склад атмосфери. 

2. Охарактеризуйте цикл розвитку трихінели в організмі людини та тварин. 

3. Охарактеризуйте процес самоподвоєння дезоксирибонуклеїнової кислоти. 



ІІІ рівень (7 балів) 

 

1. Які вам відомі механізми впливу мікроелементів на організм людини та тварин? 

2. Опишіть процеси розмноження та турботи про нащадків серед амфібій. Наведіть 

приклади. 

3. Класифікуйте процеси, що регулюють чисельність популяції, наведіть приклади. 

 

10 клас 

І рівень (2 бали) 

 

1. Охарактеризуйте типи соковитих плодів квіткових рослин. Наведіть приклади. 

2. Опишіть механізми формування гіпертонічної хвороби.  

3. Охарактеризуйте м’язову тканину.  

 

ІІ рівень (4 бали) 

 

1. Опишіть вплив живих організмів на газовий склад атмосфери. 

2. Охарактеризуйте цикл розвитку трихінели в організмі людини та тварин. 

3. Охарактеризуйте схему обміну білків у організмі людини.  

 

ІІІ рівень (7 балів) 

 

1. Які риси подібності та відмінності присутні у риніофітів та псилотофітів. 

2. Опишіть процеси розмноження та турботи про нащадків серед амфібій. Наведіть 

приклади. 

3. Класифікуйте значення грибів у екосистемах. Наведіть приклади. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Контрольні завдання з біології 2007 рік 

 

11 клас 
 

Варіант І 

І рівень (2 бали) 

 

1. Охарактеризуйте типи листя квіткових рослин. Наведіть приклади.  

2. Назвіть генетичні захворювання людини, класифікуйте їх.  

3. Охарактеризуйте будову кісткової тканини людини.  

 

ІІ рівень (4 бали) 

 

1. Охарактеризуйте систематичне положення та цикл розвитку видів малярійних 

плазмодіїв у організмі людини та тварин. 

2. Опишіть фактори ґрунтоутворення, які виділяв В. В. Докучаєв. 

3. Охарактеризуйте структуру та функції ненасичених жирних кислот в організмі 

людини. 

 

ІІІ рівень (7 балів) 

 

1. Які вам відомі механізми впливу сонячних променів на ендокринну систему 

людини.  

2. Охарактеризуйте поняття ароморфозу. Наведіть приклади ароморфозів на 

прикладі типу Молюски.  

3. Узагальніть біологічне значення програмованої генетичної смерті клітини – 

апоптозу.  

 

Варіант ІІ 

І рівень (2 бали) 

 

1. Охарактеризуйте типи підземних пагонів квіткових рослин. Наведіть приклади. 

2. Охарактеризуйте будову нуклеотидів – мономерів ДНК. 

3. Охарактеризуйте шкірні покриви комах.  

 

ІІ рівень (4 бали) 

 

1. Опишіть вплив діяльності людини на динаміку озонового шару над 

Антарктидою. 



2. Опишіть сучасні форми порушення ґрунтового покриву (за В. А. Ковдою).  

3. Охарактеризуйте систематичне положення та цикл розвитку токсоплазми, її 

вплив на організм людини.  

 

ІІІ рівень (7 балів) 

 

1. Які вам відомі механізми впливу антибіотиків на клітину мікроорганізмів?  

2. Охарактеризуйте процес транскрипції. У яких компартментах клітини 

відбуваються його етапи.  

3. Опишіть механізми виникнення онкологічних захворювань.  

 

10 клас 

 

Варіант 1 

І рівень (2 бали) 

 

1. Охарактеризуйте типи листя квіткових рослин. Наведіть приклади.  

2. Екологічна роль гризунів Дніпропетровщини, наведіть рідкісні видів гризунів 

регіону.  

3. Охарактеризуйте будову кісткової тканини людини.  

 

ІІ рівень (4 бали) 

 

1. Охарактеризуйте систематичне положення та цикл розвитку видів малярійних 

плазмодіїв у організмі людини та тварин.  

2. Опишіть процеси ґрунтоутворення. Які фактори ґрунтоутворення виділяв В. В. 

Докучаєв.  

3. Охарактеризуйте структуру та функції ненасичених жирних кислот в організмі 

людини. 

 

ІІІ рівень (7 балів) 

 

1. Охарактеризуйте поняття ароморфозу. Наведіть приклади ароморфозів на 

прикладі типу Молюски.  

2. Які вам відомі механізми впливу сонячних променів на ендокринну систему 

людини.  

3. Опишіть вплив діяльності людини на динаміку озонового шару над 

Антарктидою. 

 



Контрольні завдання з біології 2009 рік 

 

11 клас 
 

Варіант І 

 

1. Ряд Блохи. Загальна характеристика, таксономічний склад, роль у житті людини і 

тварин. (6 б) 

2. Наведіть 5 прикладів негативних зворотних зв’язків у підтриманні гомеостазу 

людини. (6 б) 

3. Царство Гриби: загальна характеристика. (6 б) 

4. Вплив алкоголю на розвиток організму людини. Біохімічні та фізіологічні 

механізми впливу. (12 б) 

5. Синапс: біохімічні механізми функціонування. (12 б) 

6. Які Вам відомі центри походження культурних рослин за М. Вавіловим? 

Наведіть їх коротку характеристику. (12 б) 

7. Наведіть якомога більше прикладів мутуалізму, у яких один із видів – тваринний 

організм. (15 б) 

8. Узагальніть інформацію про Червону книгу України, її структуру, 

представленість у ній різних таксономічних груп. (15 б) 

9. Охарактеризуйте епігенетичну спадковість. Узагальніть сучасні відомості про її 

механізми. (16 б) 

 

Варіант ІІ 

 

1. Ряд Воші. Загальна характеристика, таксономічний склад, роль у житті людини і 

тварин. (6 б) 

2. Наведіть 5 прикладів позитивних зворотних зв’язків у підтриманні гомеостазу 

людини. (6 б) 

3. Царство Бактерії: загальна характеристика. (6 б) 

4. Вплив тютюну на розвиток організму людини. Біохімічні та фізіологічні 

механізми впливу. (12 б) 

5. Трансмембранний транспорт у клітині (активний і пасивний): механізми, 

приклади, значення для клітини. (12 б) 

6. Які напрями застосування біотехнології у мікробіологічній промисловості Вам 

відомі? Дайте їх короткий аналіз. (12 б) 

7. Наведіть якомога більше прикладів мутуалізму, у яких один із видів – рослинний 

організм. (15 б) 



8 (15 б). Узагальніть інформацію про типи природоохоронних територій України, 

їх призначення, площі, режими. Наведіть їх класифікацію. 

9 (16 б). Охарактеризуйте типи мутацій. Наведіть приклади точкових, хромосомних 

і геномних мутацій. 

 

10 клас 

 

1  Ряд Блохи. Загальна характеристика, таксономічний склад, роль у житті людини і 

тварин. (6 б). 

2. Наведіть 5 прикладів негативних зворотних зв’язків у підтриманні гомеостазу 

людини. (6 б) 

3. Царство Гриби: загальна характеристика. (6 б) 

4. Вплив алкоголю на розвиток організму людини. Біохімічні та фізіологічні 

механізми впливу. (12 б) 

5. Синапс: біохімічні механізми функціонування. (12 б) 

6. Які Вам відомі центри походження культурних рослин за М. Вавіловим? 

Наведіть їх коротку характеристику. (12 б) 

7. Наведіть якомога більше прикладів вегетативного розмноження серед 

дикорослих трав’янистих рослин. (15 б) 

8. Узагальніть інформацію про Червону книгу України, її структуру, 

представленість у ній різних таксономічних груп. (15 б) 

9. Інфраклас Плацентарні. Охарактеризуйте сучасне видове різноманіття відомих 

Вам рядів, наведіть види, що потребують охорони. (16 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольні завдання з біології 2012 рік 

 

11 клас 
 

Варіант І 

 

Тривалість письмової роботи – 3 години, максимальна кількість балів за 

теоретичну роботу із базової дисципліни – 33. Питання, оцінені за 3-бальною 

шкалою, потребують короткої лаконічної відповіді (15 хвилин, орієнтовно по 0,5 

сторінки на відповідь); для 5-бальних питань передбачене коротке обґрунтування 

(20–25 хвилин, до 1 сторінки); 7-бальні питання вимагають вміння узагальнювати 

та синтезувати нові висновки (40–45 хвилин, до 1,5 сторінки відповіді на кожне).  

Відповідати можна у довільному порядку. Перед початком відповіді перепишіть, 

будь ласка, номер питання та максимальну кількість балів за нього (у дужках); 

текст питання переписувати не потрібно. Якщо знаєте – бажано вказувати у 

відповіді латинські назви ботанічних і зоологічних таксонів, органів людини тощо.  

 

1. Опишіть будову рибосом про- та еукаріотичних організмів. (3 б) 

2. Опишіть особливості руху крові у серці птаха. Чому серце птахів вважається 

досконалішим порівняно з таким у рептилій? (3 б) 

3. Назвіть 10 багаторічних лікарських рослин України, їх систематичне положення 

та захворювання, при яких вони застосовуються. (3 б) 

4. Кругообіг вуглецю в основних типах природних екосистем планети: які 

організми руйнують запаси біогенного детриту з накопиченим С, прискорюючи 

кругообіг цього хімічного елементу? Наведіть приклади для кожного типу 

екосистем. (5 б) 

5. Охарактеризуйте механізми впливу тютюнового диму на організм людини. (5 б)  

6. Опишіть регуляцію експресії генів на відомих Вам прикладах. Де проходять межі 

впливу сучасної медицини на цей процес в організмі людини? (7 б) 

7. У чому подібність і відмінність для існування тварин у прісноводній екосистемі 

зі швидкою течією та відсутністю проточного режиму? Узагальніть  

(здійсніть ранжування від найважливіших до найменш впливових) основні 

фактори, які визначають будову та функціонування тварин у цих умовах, наведіть 

приклади. (7 б) 

 

Варіант ІІ 

 

1. Опишіть будову та функції клітинної мембрани про- та еукаріотичних 

організмів. (3 б) 



2. Опишіть особливості руху крові у серці ссавця. Чому серце птахів вважається 

досконалішим порівняно з таким у рептилій? (3 б) 

3. Назвіть 10 однорічних лікарських рослин України, їх систематичне положення та 

захворювання, при яких вони застосовуються. (3 б) 

4. Кругообіг нітрогену в основних типах природних екосистем планети: які 

організми руйнують запаси біогенного детриту із накопиченим N, прискорюючи 

кругообіг цього хімічного елементу? Наведіть приклади для кожного типу 

екосистем. (5 б) 

5. Охарактеризуйте механізми впливу слабоалкогольних напоїв на організм 

людини. (5 б) 

6). Опишіть будову імуноглобулінів. Де проходять межі впливу сучасної медицини 

на автоімунні захворювання? (7 б) 

7. У чому подібність і відмінність для існування тварин у морській екосистемі 

шельфової зони та глибоководних западин? Узагальніть (здійсніть ранжування від 

найважливіших до найменш впливових) основні фактори, які визначають будову та 

функціонування тварин у цих умовах, наведіть приклади. (7 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольні завдання з біології 2016 рік 

 

9-11 клас 

 

І варіант 

І рівень  

(кожне завдання – 0,5 бала, разом – 9 балів; одна або декілька вірних відповідей) 

 

1. Укажіть рослини, які не утворюють коренів, а воду вбирають нижньою частиною 

стебел:  

а) клен польовий 

б) сфагнум дібровний 

в) хвощ польовий 

г) плаун булавоподібний 

д) дуб звичайний 

2. Оберіть ознаки будови рослин, пов’язані з їх виходом на суходіл:  

 а) наявність мітохондрій  

 б) наявність хлоропластів; 

 в) аеробне дихання 

 г) поява тканин і органів  

 д) здатність до синтезу целюлози 

3. Гриби та рослини мають такі спільні ознаки, відсутні у тварин:  

 а) відсутність у клітині ядра 

 б) здатність до фотосинтезу 

 в) наявність клітинної стінки 

 г) наявність рибосом 

 д) наявність мітохондрій 

4. Укажіть ознаки, виражені у бактеріальної клітини:  

 а) відсутність клітинної стінки 

 б) відсутність мітохондрій 

 в) відсутність ядра 

 г) наявність хлоропластів 

 д) наявність ДНК 

5. Характерна особливість паразитичних амеб – відсутність у них: 

 а) ундулюючої мембрани 

 б) ядра 

 в) стадії цисти 

 г) травної вакуолі 

 д) скоротливої вакуолі 



6. Стадія малярійного плазмодія, яка паразитує у печінці людини – це: 

 а) циста 

 б) мерозоїт 

 в) спорозоїт 

 г) шизонт 

 д) ооциста 

7. Псевдоподії радіоляцій – це: 

 а) філоподії 

 б) ризоїди 

 в) війки 

 г) лобоподії 

 д) аксоподії 

8. Укажіть риси, наявні у більшості представників типу Кільчасті черви: 

 а) наявність кровоносної системи 

 б) наявність кутикули 

 в) відсутність видільної системи 

 г) відсутність травної системи 

 д) наявність целому 

9. Укажіть тварину, що має дифузну нервову систему: 

 а) гідра 

 б) дощовий черв 

 в) актинія кінська; 

 г) планарія молочно-біла 

 д) муха кімнатна  

10. Для більшості видів черевоногих молюсків характерні: 

 а) хижацький спосіб живлення 

 б) відсутність очей 

 в) наявність спіральної черепашки 

 г) відсутність кровоносної системи 

 д) роздільностатевість. 

11. Укажіть одноклітинну тварину, яка є мешканцем морів і океанів: 

 а) інфузорія-туфелька 

 б) лейшманія 

 в) трипаносома 

 г) форамініфера 

 д) радіолярія 

12. Серед паразитичних червів оберіть того, личинка якого не мігрує всередині 

легень людини:  

 а) аскарида людська 



 б) дитячий гострик 

 в) сисун котячий 

 г) трихінела спіраліс 

 д) анкілостома дуоденаліс 

13. Судина, якою кров надходить у серце людини з нижньої частини тіла, містить 

внутрішні кишенькові клапани. Укажіть камеру серця, до якої кров потрапляє із 

цієї судини:  

 а) праве передсердя 

 б) правий шлуночок 

 в) ліве передсердя 

 г) лівий шлуночок 

 д) аорта. 

14. Які з представників відносяться до гризунів? 

 а) лемур 

 б) заєць сірий 

 в) лінивець 

 г) бурозубка 

 д) хатня миша 

15. У нормі з організму людини жовчні кислоти виділяються: 

 а) нирками у вигляді оксалатів 

 б) нирками у вигляді жовчі 

 в) через кишечник із калом 

 г) через шкіру з потом 

 д) через легені у вигляді пари 

16. Комахи у прісноводній водоймі представлені такими видами: 

 а) клоп-водомірка 

 б) ставковик звичайний 

 в) дафнія 

 г) широкопалий рак 

 д) плавунець облямований.  

17. Багаторазове збільшення кількості хромосом у ядрі (у сотні та тисячі разів) з 

його наступним поділом – це: 

 а) кон’югація 

 б) мейоз 

 в) шизогонія; 

 г) гаструляція 

 д) інцистування 

18 . Укажіть ознаки, спільні для всіх голонасінних рослин: 

 а) розмножуються винятково спорами 



 б) насінини захищені стінками оплодня 

 в) насінини не захищені стінками оплодня; 

 г) швидко розмножуються вегетативно 

 д) шишка – це видозмінене стебло 

 

ІІ рівень 

(кожне завдання – 0,5 бала, разом – 10 балів; одна або декілька вірних відповідей) 

 

1. Губка бодяга: 

 а) роздільностатева 

 б) має органи 

 в) має жалкі клітини 

 г) має хоаноцити 

 д) не здатна рухатись 

2. Гастральна порожнина гідри вистелена: 

 а) сполучною тканиною 

 б) хоанодермою 

 в) жалкими клітинами 

 г) пінакодермою 

 д) гастродермою 

3. Гіпофіз та епіфіз ссавців знаходяться в: 

 а) проміжному мозку 

 б) середньому мозку 

 в) передньому (великому) мозку 

 г) мозочку 

 д) скроневих долях 

4. Видозміною яких шкірних залоз є молочні залози ссавців? 

 а) проміжних 

 б) сальних 

 в) потових 

 г) пахучих 

 д) підшлункових 

5. Еврифагом не є: 

 а) бурий ведмідь 

 б) лінивець 

 в) кабан 

 г) руда лісова мурашка; 

 д) колібрі 

6. Де міститься найбільша кількість соляної кислоти в органах травлення ссавців? 



 а) у шлунку 

 б) у печінці 

 в) у товстому кишечнику 

 г) у стравоході 

 д) у підшлунковій залозі. 

7. Де знаходяться стулкові клапани в системі кровообігу ссавців? 

 а) між шлуночками серця та артеріальними судинами 

 б) між передсердями серця 

 в) між передсердями серця та венозними судинами 

 г) між шлуночками серця 

 д) між передсердями та шлуночками серця 

8. Середній відділ кишечника в молочно-білої планарії: 

 а) має вигляд прямої трубки 

 б) відсутній 

 в) складається із трьох розгалужених гілок 

 г) сліпо замкнений; 

 д) має вигляд розгалужених каналів, які радіально розходяться від шлунка 

9. Яка ендокринна залоза продукує кортикотропін-рилізінг-гормон? 

 а) зобна залоза (тімус) 

 б) гіпофіз 

 в) щитовидна залоза 

 г) гіпоталамус 

 д) надниркові залози 

10. Які формені елементи крові не мають ядра? 

 а) еритроцити 

 б) тромбоцити 

 в) лейкоцити 

 г) нейтрофіли 

 д) макрофаги 

11. Нервова система цестод (стрічкових червив): 

 а) побудована за типом ортогон 

 б) трубчаста 

 в) побудована за типом черевного нервового ланцюжка 

 г) дифузна 

 д) розкидано-вузлового типу 

12. Личинка широкого стьожака, яка розвивається у проміжному хазяїні – це: 

 а) корацидій 

 б) церкарія 

 в) фіна 



 г) мірацидій 

 д) ценур 

13. Які з наведених ссавців будують гнізда? 

 а) опосуми 

 б) зайці 

 в) куниці 

 г) соні 

 д) антилопи 

14. Видільна система плоских червів представлена: 

 а) метанефридіями 

 б) протонефридіями 

 в) нефроміксіями 

 г) нирками 

 д) шийною залозою 

15. Характерними ознаками коловерток є наявність: 

 а) коловертального апарату 

 б) целому 

 в) хоботка з гачками 

 г) колючого стилету у ротовій порожнині 

 д) спеціального апарату для подрібнення їжі у шлунку 

16. Людина може слугувати проміжним хазяїном для: 

 а) печінкового сисуна 

 б) котячого сисуна 

 в) свинячого ціп’яка; 

 г) ришти  

 д) ехінокока 

17. Анабіоз – це: 

 а) стадія розселення 

 б) стан організму, за якого він здатний розмножуватись вегетативно 

 в) стан організму, коли відсутні помітні прояви процесів життєдіяльності 

 г) стан організму, що характеризується інтенсифікацією процесів обміну 

речовин 

 д) процес інтенсивного розмноження 

18. Спільними ознаками для кільчастих червив і членистоногих є: 

 а) міксоцель 

 б) гомономна сегментація 

 в) черевний нервовий ланцюжок 

 г) наявність фасеткових очей 

 д) метанефридії 



19. Членистоногі відрізняються від кільчастих червив наявністю: 

 а) кровоносної системи 

 б) наскрізної травної системи 

 в) зябер 

 г) хітину у складі кутикули 

 д) нервової системи розкидано-вузлового типу 

20. З якої тканини складається хорда ланцетника: 

 а) з епітеліальної 

 б) із м’язової 

 в) зі сполучної 

 г) із нервової 

 д) хорда в ланцетника відсутня 

 

ІІІ рівень 

(вірним може бути одна або дві відповіді) 

 

1. Характерними рисами надкласу Риби (Pisces) є: 

 а) те, що вони – щелепнороті тварини, у них є спіральний клапан та легені 

 б) те, що вони – вторинноводні тварини, у них відсутній щелепний апарат, 

трикамерне серце 

 в) те, що вони – первинноводні тварини, у них є щелепний апарат, трикамерне 

серце 

 г) те, що вони – первинноводні тварини, у них є зябра, двокамерне серце, 

нейрокраніум 

 д) те, що вони – первинноводні тварини, у них є щелепний апарат, 

чотирикамерне серце 

2. Головогруди павукоподібних несуть такий набір кінцівок: 

 а) антенули, антени, верхні щелепи, нижні щелепи та три пари ходильних ніг 

 б) антенули, хеліцери, педіпальпи та чотири пари ходильних ніг 

 в) хеліцери, педіпальпи та чотири пари ходильних ніг 

 г) хеліцери, педіпальпи та п’ять пар ходильних ніг 

 д) чотири пари ходильних ніг. 

3. Укажіть правильну характеристику кровообігу людини: 

 а) кишенькові клапани є всередині великих вен і артерій 

 б) найнижча швидкість руху крові в капілярах 

 в) загальний тонус судин при гіпертонії знижений 

 г) венами рухається тільки венозна кров 

 д) артеріями рухається тільки артеріальна кров 

4. У дорослої людини в нормі загальна кількість різних видів зубів дорівнює: 



 а) 8 різців, 4 ікла, 20 кутніх зубів 

 б) 4 різці, 8 іклів, 20 кутніх зубів 

 в) 10 кутніх зубів, 10 різців, 8 іклів 

 г) 4 різці, 4 іклів, 18 кутніх зубів 

 д) 12 кутніх, 8 іклів, 12 різців 

5. Вірними є твердження: 

 а) гірчиця є представником родини Капустяні 

 б) арахіс має плід стручок 

 в) перець є представником родини Айстрові 

 г) квітки хвощів дуже дрібні 

 д) тополя італійська належать до дводомних рослин 

6. Вірними є твердження: 

 а) плід кістянка часто зустрічається у представників родини Капустяні 

 б) орхідеї відносять до класу Однодольні 

 в) гаметофітом хвощів є заросток 

 г) квітки картоплі не мають оцвітини 

 д) сосна запилюється комахами 

7. Вірними є твердження: 

 а) тарган має сисний ротовий апарат 

 б) представником головоногих молюсків є мідія 

 в) інфузорія рухається з допомогою війок 

 г) гострик є представником плоских червив 

 д) річковий рак дихає за допомогою трахей 

8. Нестача вітаміну С викликає:  

 а) пелагру 

 б) цингу 

 в) курячу сліпоту 

 г) рахіт 

 д) бері-бері 

9. До якого класу органічних сполук належать целюлоза та глікоген? 

 а) полінуклеотиди 

 б) моносахариди 

 в) полісахариди 

 г) дисахариди 

 д) ліпопротеїди 

10. Розмножується за допомогою насінин,  плодів не утворює, а у життєвому циклі 

домінує спорофіт: 

 а) політрих 

 б) плаун 



 в) сосна 

 г) жито 

 д) тополя 

11. Укажіть групу крові системи АВО, яку теоретично можна переливати людям з 

іншими групами крові: 

 а) четверта 

 б) третя 

 в) друга 

 г) перша 

 д) перша та четверта 

12. Як називається процес утворення зиготи:  

 а) сперматогенез 

 б) овогенез 

 в) партеногенез 

 г) запліднення 

 д) кон’югація  

13. У людини вірус імунодефіциту переважно інфікує: 

 а) тромбоцити 

 б) нейрофіли 

 в) Т-лімфоцити 

 г) В-лімфоцити 

 д) еритроцити 

14. Вірним є твердження: 

 а) імунітет не може бути пасивним 

 б) еритроцити виробляє печінка 

 в) грудина не є плоскою кісткою 

 г) в 1 л крові здорової дорослої людини (4–9) × 109 еритроцитів 

 д) до кісток черепа належить скронева кістка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольні завдання з біології 2016 рік 

 

9-11 клас 

 

ІІ варіант 

І рівень  

(кожне завдання – 0,5 бала, разом – 9 балів; одна вірна відповідь) 

 

1. Наука про водорості:  

а) Теріологія 

б) Ентомологія 

в) Альгологія 

г) Бріологія 

д) Батрахологія 

2. Кількість хромосом у диплоїдному наборі здорової людини:  

а) 50  

б) 21 

в) 46  

г) 47  

д) 22  

3. До якої родини належить соняшник:  

а) Злакові 

б) Пасльонові 

в) Айстрові 

г) Соняшникові 

д) Хрестоцвіті  

4. Покриви у вигляді кутикули має:  

а) Медуза аурелія 

б) Аскарида людська 

в) Інфузорія туфелька 

г) Бичачий ціп’як 

д) Губка бодяга 

5. Кількість шийних хребців у людини: 

а) 8 

б) 4 

в) 6 

г) 5 

д) 7 

6. Гормон тироксин синтезується у: 



а) Гіпоталамусі 

б) Щитоподібній залозі 

в) Надниркових залозах 

г) Підшлунковій залозі 

д) Шлунку 

7. Адреналін – це: 

а) Стимулятор росту рослин 

б) Одна з поверхнево активних речовин 

в) Небезпечна харчова отрута 

г) Гормон стресу людини 

д) Рецептор фотонів світла в оці людини 

8. Легенева вена людини: 

а) Несе артеріальну кров 

б) Має найбільший діаметр серед усіх кровоносних судин людини 

в) Безпосередньо контактує із нирками 

г) Має найбільшу довжину серед усіх вен людини 

д) Робить коло навколо стравоходу 

9. Укажіть тварин, які мають нервову систему розкидано-вузлового типу: 

а) Гідроїдні медузи 

б) Кільчасті черви 

в) Губки  

г) Двокрилі комахи 

д) Черевоногі молюски  

10. Найбільша за кількістю (чисельністю) – понад 70% – серед усіх типів клітин 

тіла людини: 

а) Гепатоцити 

б) Еритроцити 

в) Міоцити 

г) Адипоцити 

д) Нейрони  

11. Центр ковтання розташований: 

а) Гіпоталамусі 

б) Спинному мозку 

в) Мозочку 

г) Фронтальній зоні кори великих півкуль мозку 

д) Проміжному мозку 

12. Серед паразитичних червів оберіть той вид, личинка якого не залишає 

кишечника людини під час перетворення на дорослу особину:  

а) Аскарида людська 



б) Дитячий гострик 

в) Сисун котячий 

г) Трихінела спіраліс 

д) Анкілостома дуоденаліс 

13. Автором терміну «екологія» є:  

а) Геккель 

б) Левенгук 

в) Мендель 

г) Вавілов 

д) Вернадський 

14. Які із представників належать до кажанів (рукокрилих)? 

а) Лемур 

б) Заєць сірий 

в) Лінивець 

г) Лилик пізній 

д) Хатня миша 

15. У нормі з організму людини більшість азотумісних сполук виділяється: 

а) Нирками у вигляді сечі 

б) Нирками у вигляді жовчі 

в) Через кишечник із калом 

г) Через шкіру із потом 

д) Через легені у вигляді пари 

16. Речовина, що уповільнює чи зупиняє перебіг ферментативних процесів 

зветься: 

а) Каталізатор 

б) Кофактор 

в) Вітамін 

г) Інгібітор 

д) Емульгатор 

17. Риби здатні жити в наземному середовищі: 

а) Завдяки наявності плавального міхура 

б) Тимчасово ховаючись у мулистому ґрунті 

в) Завдяки трикамерному серцю; 

г) Через здатність до атрофії зябер 

д) Завдяки наявності мальпігієвих судин 

18. Укажіть ознаки, спільні для всіх комах: 

а) Розмножуються, відкладаючи яйця 

б) Мають кутикулу, яка містить хітин 

в) Мають зябра 



г) Мають хеліцери 

д) Мають багатошаровий шкірний епітелій 

 

ІІ рівень  

(кожне завдання – 1 бал, разом – 10 балів; може бути декілька вірних відповідей) 

 

1. Медуза аурелія: 

а) Роздільностатева 

б) Веде пелагічний спосіб життя 

в) Має клейкі клітини 

г) Має хоаноцити 

д) Має поліпоїдну стадію розвитку 

2. Амеба протей: 

а) Є гетеротрофним організмом 

б) Здатна паразитувати у мозку людини 

в) Має скоротливі вакуолі 

г) Живе в морях 

д) Живиться шляхом фагоцитозу 

3. Одноклітинні гриби – дріжджі:  

а) Здатні викликати хворобу – молочницю 

б) Надають перевагу середовищам із високим умістом цукру 

в) Використовуються людиною в кулінарії понад 4000 років 

г) Є прокаріотами 

д) Здатні синтезувати хітин 

4. Губки: 

а) Мають комірцеві клітини 

б) Здатні утворювати колонії 

в) Живуть у ґрунті 

г) Більшість видів має скелет із неорганічних речовин 

д) Більшість видів є паразитами 

5. Вірусні хвороби людини – це: 

а) Сибірка 

б) Гепатит В 

в) Енцефаліт кліщовий весняно-літній 

г) Аскаридоз 

д) Дифтерія 

6. Кайнозойська ера 

а) Завершилася 570 млн. років тому 

б) Почалася 65 млн. років тому 



в) Включає тріасовий, юрський і крейдяний періоди 

г) Це ера виникнення голонасінних рослин 

д) Ера, коли амфібії почали опановувати наземне середовище 

7. Палеозойська ера: 

а) Включає палеогеновий період 

б) Включає силурійський період 

в) Час розквіту трилобітів 

г) Час виникнення комах 

д) Час вимирання динозаврів 

8. Хламідомонада: 

а) Одноклітинний організм 

б) Здатна до фотосинтезу 

в) Має джгутики 

г) Позбавлена ядра 

д) Не здатна до статевого розмноження 

9. Червоні водорості: 

а) Живуть у морях 

б) Містять пігменти-фікоеритрини 

в) Мають понад 100 000 видів 

г) Не містять хлорофілу 

д) Мають винятково мікроскопічні розміри 

10. Орхідеї: 

а) Здатні до симбіозу із грибами 

б) Винятково епіфітні рослини 

в) Зустрічаються лише у тропічних країнах 

г) Здатні до запилення комахами 

д) Належать до дводольних рослин 

 

ІІІ рівень  

(питання 1-5 по 1 балу, питання по 0,2 бали за кожну відповідь; може бути більше 

однієї відповіді) 

 

1. Характерними рисами рептилій є: 

а) Те, що вони позбавлені щелеп 

б) Те, що вони розмножуються винятково живонародженням 

в) Двокамерне серце 

г) Теплокровність 

д) Те, що у представників цієї групи уперше серед хребетних тварин 

з’явилась здатність жити в умовах посушливого клімату 



2. Багатоніжки: 

а) Розмножуються переважно партеногенетично 

б) Живляться винятково як хижаки 

в) Належать до членистоногих 

г) Виникли у палеозойську еру 

д) Відсутні на території України 

3. У здорової дорослої людини масою 70 кг: 

а) Близько 10 літрів крові 

б) Понад 40% від маси тіла складають м’язи 

в) Близько 5 млн. еритроцитів у кожному кубічному міліметрі крові 

г) Гіпофіз має масу близько 120 г 

д) Підшлункова залоза виділяє інсулін 

4. Нестача вітаміну А викликає:  

а) пелагру 

б) цингу 

в) курячу сліпоту 

г) рахіт 

д) бері-бері 

5. Укажіть групу крові системи АВО, яка теоретично не може бути у дитини, 

батьки якої мають І та ІІІ групи крові:  

а) І 

б) ІІ 

в) ІІІ 

г) IV 

6. Вірними є твердження: 

1) Капуста є представником родини капустяних 

2) Редис має плід стручок 

3) Лаванда є представником родини лілейних 

4) Сосна має плід боб 

5) Листя томатів містить хлорофіл А та хлорофіл В 

6) Маса мозку людини у середньому не менша за 1900 г 

7) Кількість відомих людині видів типу Кишковопорожнинні у світі – 

близько 50 000 видів 

8) Мохоподібних у світі описано понад 20 000 видів 

9) Кількість видів хордових тварин – близько 46 000 видів 

10) Іксодові кліщі здатні переносити хворобу Лайма 

11) Попелиці здатні до партеногенезу 

12) Представником голкошкірих є голотурія 



13) На території України (в Азовському та Чорному морях) відсутні 

представники класу Коралові поліпи 

14) Дирофіляріозом людина заражається через укуси комарів 

15) Кобальт – один із необхідних для людини мікроелементів 

16) ДНК містить пентози 

17) У мітохондріях людини відсутня власна ДНК 

18) Сахароза містить фруктозу 

19) Похідні холіну виконують нейромедіаторну функцію 

20) М’язові клітини людини у сотні разів більші за розміри її еритроцитів 

21) У людини ВІЛ вражає переважно В-лімфоцити 

22) Генетичне різноманіття інфузорій підтримується за рахунок кон’югації 

23) У комах більша частина м’язів – поперечносмугасті 

24) Людина може бути проміжним хазяїном котячого сисуна 

25) У коловерток є фасеткові очі 

26) За хімічною будовою гормони – завжди білкові речовини 

27) Лейцин і гліцерин – амінокислоти 

28) Прокаріоти не мають комплексу Гольджі 

29) Туберкульоз – вірусне захворювання людини  

30) Кількість описаних науковцями видів живих організмів перевищує  

2 000 000  

31) Архейська ера завершилася 570 млн. років тому 

32) Токсокароз – одне з найпоширеніших нематодних захворювань котів і 

собак в Україні 

33) Чорноземи утворюються за умов низьких концентрацій кальцію у ґрунті 

переважно на лісових ділянках  

34) Коралові поліпи здатні засвоювати сонячну енергію за рахунок 

симбіонтів 

35) У кишковику здорової людини живуть сотні видів бактерій 

36) Пріони не містять ДНК 

37) Рикетсії здатні утворювати спори 

38) Нестача вітаміну D зумовлює розвиток рахіту 

39) Очерет південний належить до родини злакових  

40) Ендеміки – види поширені в умовах міських агломерацій 

41) Пластиди належать до двомембранних органоїдів  

42) Консументи другого порядку обов’язково є хижими організмами 

43) Під час останнього льодовикового періоду крижаний шар близько 1 км 

завтовшки перебував на території сучасної Дніпропетровської області 

44) Останні неандертальці зникли близько 10 тис. років тому 

45) Дальтонізм – вада акомодації людського ока 



Контрольні завдання з біології 2017 рік 

 

9-11 клас 

І рівень 

(кожне завдання – 0,5 бала, разом – 9 балів; одна вірна відповідь) 

 

1. До грибів належить: 

а) пирій 

б) трюфель 

в) дуб 

г) інфузорія 

2. Клітини грибів: 

а) не мають ядра 

б) не мають хромосом 

в) не мають пластид 

г) не мають мітохондрій  

3. Комплекс Гольджі: 

а) розвинений у всіх прокаріотів 

б) містить ДНК 

в) містить пістони 

г) містить мембрани 

4. Гливи (російською – вешенки):  

а) синтезують пеніцилін 

б) не здатні синтезувати білки 

в) вживаються людиною в їжу 

г) небезпечні через те, що руйнують людські будівлі  

5. До їстівних грибів не належать: 

а) печериця звичайна 

б) бліда поганка 

в) підберезовик 

г) білий гриб 

6. До зелених водоростей належать:  

а) осциляторія 

б) ламінарія 

в) евглена 

г) носток 

7. Діатомові водорості:  

а) живуть у прісних і морських водах 

б) належать до бурих водоростей 



 

в) не здатні до фотосинтезу 

г) не мають статевого процесу  

8. Плід-стручок має:  

а) гірчиця 

б) дуб 

в) акація 

г) мак  

9. Суцвіття-колос мають:  

а) груша 

б) ромашка 

в) яблуня 

г) подорожник  

10. Сітчасте жилкування листків має:  

а) гінкго 

б) пирій 

в) конвалія 

г) дуб  

11. Мох зозулин льон (політрих звичайний):  

а) не має пластид 

б) розмножується насінням 

в) має гамето фіт 

г) має плід – збірну кістянку  

12. Квітку Ч5П5Т∞М1 має: 

а) соняшник 

б) яблуня 

в) капуста 

г) гірчиця  

13. У скелеті птахів відсутні:  

а) барабанна перетинка 

б) стегно 

в) плечова кістка 

г) коракоїд  

14. Нереїда належить до класу:  

а) Війчасті черви 

б) Багатощетинкові 

в) Рептилії 

г) Радіолярії  

15. Порожнина тіла в дощового черва:  

а) відсутня 



 

б) міксоцель 

в) схізоцель 

г) целом  

16. Вигин хребта, звернений опуклістю назад:  

а) сколіоз 

б) анастомоз 

в) кіфоз 

г) лордоз  

17. ДНК містить:  

а) ліпіди 

б) жирні кислоти 

в) амінокислоти 

г) фосфати  

18. Інсулін:  

а) складається з амінокислот 

б) підвищує артеріальний тиск 

в) регулює рівень кальцію у крові 

г) виділяється переважно уві сні 

 

ІІ рівень 

(кожне завдання – 0,5 бала, разом – 10 балів; може бути декілька вірних 

відповідей) 

 

1. Гриби можуть живитися шляхом:  

а) фотосинтезу 

б) фагоцитозу 

в) піноцитозу 

г) паразитизму на тваринах 

д) паразитизму на рослинах  

2. До дводомних рослин належать:  

а) тополя 

б) пшениця 

в) кукурудза 

г) обліпиха 

д) кропива дводомна  

3. Плід-зернівка мають:  

а) квасоля 

б) півонія 

в) ліщина 



 

г) капуста 

д) пшениця  

4. Плід – збірна кістянка (багатокістянка, складна кістянка) мають: 

а) огірок 

б) помідор 

в) малина 

г) вишня 

д) полуниця  

5. Мичкувату кореневу систему мають:  

а) огірок 

б) жито 

в) тополя 

г) подорожник 

д) кукурудза  

6. До амніот належать: 

а) людина 

б) страус 

в) крокодил 

г) короп 

д) жаба  

7. Крокодили: 

а) відкладають яйця 

б) мають двокамерне серце 

в) окремі види поширені за полярним колом 

г) з’явилися у кембрійському періоді 

д) належать до амфібій  

8. До ряду Горобцеподібні належать: 

а) горобець 

б) шпак 

в) зозуля 

г) попуга 

д) дятел  

9. Апоптоз – це: 

а) гормон, який виділяється гіпофізом 

б) зміна рН крові в лужний бік 

в) клітинне «самогубство» 

г) викривлення хребта через недостатнє фізичне навантаження 

д) нездатність до самозапилення у рослин  

10. Остаточний хазяїн дірофілярії:  



 

а) малий ставковик 

б) собака 

в) рачок-циклоп 

г) дощовий черв 

д) муха це-це  

11. У крові здорової людини:  

а) концентрація калію вища, за концентрацію натрію 

б) наявні альбуміни 

в) відсутній холестерин 

г) наявний прогестерон 

д) відсутні хіломікрони  

12. Гермафродитним організмом є: 

а) печінковий сисун 

б) дрозофіла 

в) дощовий черв 

г) свинячий ціп’як 

д) біла планарія  

13. Метелик-махаон:  

а) має неповне перетворення 

б) має сітчасте жилкування крил 

в) личинка метелика має гризучий ротовий апарат 

г) занесений до Червоної книги України 

д) має незамкнену кровоносну систему  

14. Фермент лізоцим: 

а) складається з амінокислот 

б) належить до гормонів 

в) міститься у сльозах 

г) міститься у панкреатичному соку 

д) містить залізо  

15. Кайнозойська ера:  

а) почалась із кембрійського періоду 

б) завершилась 230 млн років назад 

в) час виникнення та розквіту трилобітів 

г) включає палеогеновий період 

д) час виникнення хребетних тварин.  

16. Йони металів містяться у складі:  

а) інтерферону 

б) РНК 

в) міоглобіну 



 

г) хлорофілу 

д) адреналіну  

17. Тубулін: 

а) належить до білків 

б) належить до імуноглобулінів 

в) належить до гормонів 

г) синтезується у ядрі клітини 

д) утворює цитоскелет  

18. До лейкоцитів належать:  

а) адипоцити 

б) еритроцити 

в) базофіли 

г) нейтрофіли 

д) моноцити  

19. Кістковий мозок людини:  

а) має функцію кровотворення 

б) нечутливий до цитостатиків та іонізуючого випромінювання 

в) розташований лише у трубчастих кістках людини 

г) частина нервової системи, д) виділяє соматотропін  

20. До стероїдних гормонів належать:  

а) естрадіол 

б) норадреналін 

в) прогестерон 

г) соматостатін 

д) соматотропні 

 

ІІІ рівень 

(завдання 1–14 – по 0,5 бала, завдання 15–21 – по 1 балу, разом – 14 балів; у 

завданнях 1–14 може бути декілька вірних відповідей, у завданнях 15–21 – 

лише одна вірна відповідь) 

 

1. Розквіт динозаврів спостерігався у:  

а) мезозойську еру 

б) кайнозойську еру 

в) архейську еру 

г) протерозойську еру  

2. Подвійне запилення характерне для:  

а) хвощів 

б) мохів 



 

в) папоротей 

г) покритонасінних рослин  

3. Аскарида людська:  

а) має два проміжних хазяїна 

б) здатна вражати дихальну систему людини 

в) паразитує у великому ставковику 

г) один із найпоширеніших видів гельмінтів – паразитів людини  

4. Рослинні жири, на відміну від тваринних, зазвичай:  

а) містять більшу кількість холестерину 

б) мають меншу концентрацію ненасичених жирних кислот 

в) джерело вітаміну Е для людини 

г) джерело поліненасичених жирних кислот для людини  

5. Підшлункова залоза людини:  

а) розташована у черевній порожнині 

б) виділяє у кров інсулін 

в) виділяє у дванадцятипалу кишку жовч 

г) виділяє у кров тироксин  

6. Каротиноїди:  

а) група органічних молекул, які синтезуються бактеріями, грибами та 

рослинами 

б) важливі для підтримання гостроти зору людини 

в) накопичуються у печінці тріски 

г) є джерелом вільних радикалів в організмі людини  

7. До незамінних для людського організму амінокислот належать:  

а) метіонін 

б) триптофан 

в) аланін 

г) гліцин  

8. Ембріональний розвиток людини в нормі:  

а) можливий завдяки пригніченню імунної системи материнського організму 

б) відбувається всередині матки 

в) відбувається всередині яєчників 

г) триває 30 тижнів  

9. Колорадський жук:  

а) в Україні утворює 2–3 покоління на рік, шкодить пасльоновим культурам 

б) має сисний тип ротових органів 

в) належить до ряду Твердокрилі 

г) занесений до Червоної книги України, як вид-інтродуцент  

10. Чорноземні ґрунти:  



 

а) формуються в умовах надлишкового зволоження 

б) утворюються переважно в екваторіальній кліматичній зоні 

в) формуються переважно за Полярним колом 

г) поширені у степовій зоні України 

11. Поперечносмугасті м’язи:  

а) скорочуються, отримуючи енергію від окисного фосфорилювання або 

гліколізу 

б) скорочуються завдяки взаємодії актину та міозину 

в) кріпляться сухожиллями до кісток 

г) відсутні у членистоногих  

12. Класична рефлекторна дуга включає:  

а) аферентний нерв 

б) підшлункову залозу в) репродуктивні органи 

г) рецептор із нервовими закінченнями  

13. Малярійний плазмодій:  

а) представлений на всіх континентах, крім Антарктиди 

б) розмножується в еритроцитах людини 

в) паразитує в іксодових кліщах 

г) викликає в людини періодичні напади лихоманки  

14. Ендоплазматична сітка (ендоплазматичний ретикулум):  

а) складається із системи сплощених порожнин і канальців 

б) відповідає за синтез білків у клітині 

в) відповідає за синтез ліпідів, фосфоліпідів, жирних кислот і стероїдів  

у клітині 

г) належить до двомембранних органел  

15. В одному літрі крові дорослої людини міститься 10 г імуноглобулінів (це 5 

х 10
20

 молекул). Скільки антигенів (вірусів, мікробів) може знешкодити цілий 

організм, якщо використовується 10% імуноглобулінів? 

а) 0,5 х 10
20

, б) 1,0 х 10
20

, в) 1,5 х 10
20

, г) 2,5 х 10
20

.  

16. Якщо материнську клітину шимпанзе (2 n = 48 хромосом) обробити 

колхіцином (речовина, що перешкоджає розходженню хромосом до полюсів, 

але не впливає на редуплікацію хромосом), скільки хромосом буде мати 

дочірня клітина, яка утворилася в результаті мітозу?  

а) 46, б) 48, в) 92, г) 96. 

17. У тваринній клітині диплоїдний набір хромосом дорівнює 34. Визначте 

кількість хромосом у телофазі мітозу:  

а) 17, б) 34, в) 51, г) 68.  

18. Білок складається з 24 амінокислот. Визначте кількість нуклеотидів у складі 

гена, що кодує даний білок: 



 

а) 24, б) 48, в) 60, г) 120. 

19. У сім’ї, де у батька ІV група крові, а в матері ІІ група, народилося четверо 

дітей із І, ІІ, ІІІ, ІV групами крові. Судмедекспертиза встановила, що одна 

дитина всиновлена. Визначте, яка група крові у всиновленої дитини:  

а) І, б) ІІ, в) ІІІ, г) IV.  

20. Визначте кількість рослинної речовини, необхідної для того, щоб у даному 

біогеоценозі могли існувати чотири сови, масою по 1,5 кг кожна:  

а) 6, б) 30, в) 60, г) 600.  

21. Свіжі гриби містять 90% води, а сушені – 12%. Скільки сушених грибів 

отримають із 20 кг свіжих:  

а) 0,2 кг, б) 0,24 кг, в) 2,4 кг, г) 18 кг.  

 

 

 

 

 

 

 

 


