ТЕСТ 1

A. Хто перший ввів у науку термін «біологія»? . Б. Який учений створив вчення про біосферу і ноосферу?
B. Назвіть прізвища авторів теорії природного добору. Г. Назвіть прізвище вченого, який підтримував гіпотезу про сталість і незмінність видів рослин і тварин, Д. Кого називають засновником генетики?
1. Ч. Дарвін.
2. В. І. Вернадський
3. Г. Мендель
4. Ж. Б. Ламарк
5 А. Уоллес
6. К. Лінней.

ТЕСТ 2

Яка з біологічних наук вивчає:
А — неклітинні форми життя?	Б — прокаріотичні організми?	В —гриби?	Г — рослини?	
Д — тварин?.
1. Зоологія
2. Мікологія.
3. Вірусологія
4. Ботаніка 
5. Мікробіологія

ТЕСТ 4

Перелічіть вужчі біологічні науки, які вивчають:
А — риб	Б — комах	В — мохи	Г — водорості	Д — вимерлі види тварин і рослин. 
1. Альгологія
2. Бріологія
3. Ентомологія
4. Іхтіологія
5. Палеонтологія

ТЕСТ 4

Назвіть галузі науки, які вивчають: А — історичний розвиток живої матерії; 
Б — шляхи історичного розвитку окремих систематичних груп; 

В — будову тіла та органів; 
Г — індивідуальний розвиток тварин; 
Д — групування рослин і тварин у види, роди і класи.
1. Філогенія.
2. Анатомія.
3. Еволюційне вчення
4. Систематика.
5. Ембріологія.

ТЕСТ 5

На яких рівнях організації живої матерії здійснюються: 
А — різні хімічні реакції перетворення енергії, зберігання, зміни і реалізація спадкової інформації та ін.
Б — розмноження і передача спадкової інформації потомству?
В — функціонування організму як єдиного цілого?
Г — колообіг речовин між різними популяціями, видами і неживою природою?
Д — вільний обмін спадковою інформацією та передача її нащадкам в межах одного виду?
1. Тканинно-органовий.
2. Клітинний
3. Організмовий
4. Молекулярний.. 
5. Популяційно-видовий.. 
6. Біогеоценотичний.
ТЕСТ 6

На яких рівнях організації живої матерії відбувається: 
А — біологічний колообіг речовин та єдиний потік енергії?
Б — потік енергії між популяціями різних видів і колообіг речовин між організмами та їхнім неорганічним оточенням?
В — вільне схрещування в межах виду? 
Г — колообіг речовин між біотичною (живою) та абіотичною (неживою) частинами природної системи?
Д — взаємодія тканин, органів і систем органів у процесах обміну речовин та перетворення енергії, що забезпечує функціонування організму як єдиного цілого?
1. Популяційно-видовий.
2. Тканинно-органовий
3. Біосферний
4. Біогеоценотичний
5. Організмовий..

ТЕСТ 7

A. В яких організмів клітинний рівень організації збігається з організмовим?
Б. Назвіть елементарні одиниці життєдіяльності та розвитку живого
B. Визначте організми, в яких під час індивідуального розвитку формуються тканини, органи і системи органів.
Г. Що є елементарною одиницею виду й еволюції?
Д. Які групи організмів займають певну частину території і складаються з особин одного й того самого виду?
1. Багатоклітинні
2. Популяції.
3. Клітини.
4. Одноклітинні.

ТЕСТ 8

Назвіть:
А — місце, в якому оселяється певна популяція;
Б — систему організмів, до складу якої входить багато різних видів, пов'язаних трофічними зв'язками;
В — системи, які складаютьс,я з багатьох видів і популяцій;
Г — частину оболонки Землі, в якій трапляються живі організми, що населяють ділянку суходолу чи водойми з однотипними умовами існування;
Д — формування, яке утворюється внаслідок взаємодії видів і популяцій з кліматичними та іншими небіологічними факторами.
1. Біосфера.
2. Біогеоценоз. 
3. Екосистема.
 4. Біоценоз.
5. Екологічна ніша.
6. Стратосфера.

ТЕСТ 9

A. Яка наука пов'язує хімію Землі (геохімію) з хімією живої речовини (біохімією)?
Б. Назвіть галузь науки, яка використовує обчислювальну техніку для вирішення питань з біології.
B. Предметом якої науки є вивчення онтогенезу?.
Г. Як називають науку, що вивчає участь живих організмів у формуванні зовнішніх оболонок Землі?
Д. Визначте гуманітарну науку, яка в своїх дослідженнях використовує біологічні методи.
1. Психологія.
 2. Ембріологія.
3. Біогеохімія. 
4. Математичне моделювання
5. Палеонтологія.

ТЕСТ 10

A. Який метод використовується для повідомлення про відкриття нового виду рослин, тварин чи мікроорганізмів?
Б. За яким методом вивчають будову скелета й органів у різних тварин?
B. Користуючись яким методом, академік І. П. Павлов вивчав дію різних факторів на процеси травлення у собак? 
Г. Визначте метод, за яким у генетиці встановлено розщеплення ознак (домінантних і рецесивних) як 3:1.
Д. Що використали Дж. Уотсон і Ф. Крік для вивчення будови і властивостей ДНК? У
1. Порівняльно-описовий. 
2. Експериментальний. 
3. Статистичний.
4. Моделювання.

ТЕСТ 11

A. Який метод біологічих досліджень є найдавнішим? 
Б. Застосовуючи який метод, змінюють умови існування організмів?
B. Назвіть метод постійного спостереження за станом біологічних об'єктів у природі чи в експерименті. 
Г. Який метод дає змогу прогнозувати наслідки різних процесів чи явищ у природі? 
Д. Визначте метод, за яким без проведення дорогих експериментів можна теоретично обгрунтувати реально можливі досить складні події в біосфері.
1. Математичне моделювання. 
2. Експериментальний. 
3. Моніторинг.
4. Порівняльно-описовий.

ТЕСТ 12

A. Назвіть наукове припущення, яке висувається для пояснення певних реальних явищ. 
Б. Визначте наукове узагальнення певної системи фактів, ідей, закономірностей, яке підтверджується на практиці.
B. Як називають явище виявлення однакових змін чи реакцій у разі повторення експерименту? 
Г. В однієї з тисяч дрозофіл виникла мутація «білі очі». Що це таке?
Д. Що треба виконати, щоб довести, що опромінення рослин і тварин викликає мутації?
1. Науковий факт.
2. Гіпотеза.
3. Експеримент.
4. Закон.
5. Теорія.
6. Прогноз.

ТЕСТ 13

A. Назвіть поодиноку реально існуючу подію чи факт, які заслуговують детального вивчення.
Б. Як називають узагальнення сукупності фактів, ідей чи закономірностей?
B. Дайте визначення реально існуючому суттєвому зв'язку між подіями, які більш-менш регулярно повторюються.
Г. Як називають статистично підтверджену закономірність?
Д. Що таке науково обгрунтоване припущення (здогад), яке висувається для пояснення певних явищ дійсності?
1. Гіпотеза.
2. Наукова теорія.
3. Правило
4. Науковий факт.
5. Закономірність.
6. Закон.

Розділ 1
БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ РЕЧОВИНИ
§ 1. БІОХІМІЯ. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ЖИВИХ КЛІТИН. ВОДА ТА ІНШІ НЕОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ КЛІТИНИ
ТЕСТ 14

A. До якої групи елементів належать фосфор, калій, сірка, кальцій, хлор, магній, натрій, залізо? Вміст їх у клітинах становить близько 1,9 %.
Б. Як називають групу елементів (йод, мідь, цинк — всього до 50), вміст яких у клітинах незначний?
B. Яких хімічних елементів у клітині найменше?
Г. Дайте назву групі хімічних елементів (кисень, водень, вуглець, азот), сумарний вміст яких у клітині досягає 98 %.
Д. До якої групи хімічних елементів належать срібло, свинець, бром і золото?
1. Органогенні елементи.
 2. Мікроелементи
3. Ультрамікроелементи.
4. Макроелементи.

ТЕСТ 15

Які з перелічених хімічних елементів є:
А — органогенними?
Б — мікроелементами?
В — макроелементами?
Г — ультрамікроелементами? 
Д. Які елементи зумовлють червоний колір крові? 
1. Йод
2. Азот. 
3. Сірка. 
4. Кисень 
5. Бром
6. Водень. 
7. Залізо. 
8. Вуглець
9. Калій.
10. Мідь.
11. Срібло.
.
ТЕСТ 16
A. У якій оболонці Землі найбільше кисню і водню? 
Б. Де найбільше газоподібних кисню й азоту?
B. Яка оболонка Землі складається переважно з кремнію, алюмінію і кисню?
Г. Назвіть оболонку Землі, в якій трапляються живі організми.
Д. Як називав В. І. Вернадський оболонку Землі, зміненену внаслідок розумної техногенної діяльності людини?
1. Ноосфера.
2. Атмосфера. 
3. Гідросфера.
4. Біосфера 
5. Літосфера.

ТЕСТ 17

Як називають: с
А — воду, яка виконує в організмі роль розчинника?
Б — воду, яка входить до складу оболонок, що оточують білки та інші сполуки? 
В — речовину, яка не розчиняється у воді? 
Г — речовину, яка розчиняється у воді?
Д — жироподібну речовину за її розчинністю у воді?
1. Полярна.
2. Вільна.
3. Неполярна.
4. Зв'язана.
5. Структурована.
6. Гідрофобна.
7. Гідрофільна.
ТЕСТ 18

A. Катіони яких хімічних елементів, перебуваючи з різних боків мембрани, зумовлюють передачу електричних потенціалів і транспорт речовин у клітину?
Б. Назвіть хімічні елементи, іони яких стимулюють дію ферментів.
B. Визначте хімічні елементи, сполуки яких відкладаються у кістках і забезпечують їхню міцність.
Г. Який з перелічених хімічних елементів у великій кількості входить до складу черепашок молюсків і фораміеіфер? _
Д. Переважно з яких хімічних елементів побудовані желети радіолярій?
1. Кремній.
 2. Кальцій. 
3. Калій. 
4. Фосфор. 
5. Натрій
6. Магній. 
7. Стронцій.

§ 2. ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ ЖИВИХ СИСТЕМ. ВУГЛЕВОДИ

ТЕСТ 19

А. Назвіть хімічний елемент, частка якого становить юная 50 % сухої маси будь-яких організмів. 
Б. Які речовини складаються з амінокислот?
В. Що утворюють поєднання нуклеотидів? 
Г. Визначте речовини, до складу яких входять гліцерин і жирні кислоти. 
Д. Мономером якої речовини є глюкоза? 
1. Нуклеїнові кислоти
2. Вуглеводи.
3. Вуглець. 
4. Жири.
5. Білки. 
6. Водень,. 
7. Кисень.
ТЕСТ 20

A. Які міцні хімічні зв'язки поєднують водень і кисень у воді?
Б. Назвіть хімічні зв'язкиміж атомами водню у будь-яких органічних сполуках.
B. Як називають групи атомів, які приєднуються до атомів вуглецю і підвищують хімічну активність утворених біомолекул?
Г. Визначте активні групи ОН, які є в амінокислотах, спиртах та інших сполуках.
Д. Які структури утворюються з поєднань атомів вуглецю між собою?
1. Гідрофобні.
2. Лінійні. 
3. Функціональні. 
4. Ковалентні.
5. Розгалужені.
6. Циклічні.
7. Гідроксильні.

ТЕСТ 21

A. Яка загальна назва речовин, що утворюються з мономерів?
Б. Назвіть речовини, які побудовані з мономерів.
B. Наведіть приклади мономерів.
Г. Якою речовиною є гемоглобін? 
Д. До яких речовин належить целюлоза?
1. Амінокислоти.
2. Білки. 
3. Глюкоза.
4. Полімери.
5. Вуглеводи кислоти.
6. Нуклеотиди.
7. Нуклеїнові

ТЕСТ 22

A. Клас яких сполук утворюється з'єднанням води з вуглецем (формально)?
Б. Із залишків яких речовин складається сахароза?
B. Який вуглевод входить до складу ДНК? 
Г. Визначте моносахарид, який є у складі РНК
Д. З яких мономерів складається молекула лактози?
1. Галактоза.
2. Дезоксирибоза
3. Рибоза. 
4. Вуглеводи. 
5. Трегалоза
6. Глюкоза.
7. Фруктоза.. 
8. Мальтоза


ТЕСТ 23

А. Визначте полісахариди, які не мають солодкого смаку і не розчинні у воді. 
Б. Які вуглеводи зумовлюють солодкий смак ягід, фруктів і меду?
В. Який з наведених полісахаридів найпоширеніший серед рослин?
Г. З якого полімеру складається деревина?
Д. Назвіть вуглевод-полімер, який є у м'язах і печінці.
1. Целюлоза.
2. Глюкоза.
3. Крохмаль.
4. Фруктоза
5. Глікоген.
.
ТЕСТ 24

Як називають прості цукри?
Яких вуглеводів-полімерів у природі найбільше? 
До якої групи вуглеводів слід віднести сахарозу, лактозу тощо?
Які вуглеводи побудовані лише з глюкози? 
Який вуглевод входить до складу кутикули членистоногих?
1. Хітин.
2. Полісахариди
3. Моносахариди
4. Целюлоза.
5. Олігосахариди. 
6. Крохмаль.
7. Глікоген.
8. Дисахариди. 
. 
ТЕСТ 25

А. Яких вуглеводів-мономерів у природі найбільше?
Б. Назвіть вуглеводи, які виконують захисну функцію.
В. Які сполуки утюрюються з'єднанням вуглеводів з білками
Г. Визначте вуглевод, з якого побудовані стінки рослинних  клітин.
Д. Який вуглевод є запасною речовиною в тканинах хребетних?
1. Целюлоза
2. Глікоген. 
3. Глюкоза. 
4. Мукодолісахариди. 
5. Фруктоза. 
6. Лактоза.

ТЕСT26

А. Чого більше (за масою) у природі — мономерів чи полімерів?
Б. Які вуглеводи складаються з двох мономерів? 
В. Які речовини забезпечують сполучення між клітинами?
Г. Визначте вуглеводи, які виконують будівельну (структурну) функцію?
Д. Назвіть речовини, які входять до складу глікокаліксу тваринних клітин.
1. Целюлоза.
2. Глікоген.
3. Гліколіпіди.
4. Полімери.
5. Глікопротещи.
6. Хітин.
7. Крохмаль.
8. Дисахариди.

§3. ЛІПІДИ: СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ТА ФУНКЦІЇ

ТЕСТ 27

A. Які розчинники є неполярними?
Б. Назвіть полярні розчинники. 
B. В яких речовинах розчиняються ліпіди? 
Г. З яких речовин складаються ліпіди?
Д. Назвіть комплекси, які утворюють ліпіди, сполучаючись з білками, вуглеводами і фосфорною кислотою.
1. Жирні кислоти.
2. Фосфоліпіди.
3. Ефір.
4. Ліпопротеїди. 
5. Хлороформ. 
6. Гліцерин.
7. Ацетон.
8. Гліколіпіди.
9. Вода.

ТЕСТ 28

A. Як називають ліпіди, до складу молекул яких не входять залишки жирних кислот?
Б. До яких речовин належать триацилгліцероли?
B. Які ліпіди входять до складу клітинних мембран? 
Г. До якого класу хімічних речовин належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін D тощо? 
Д. Залишки молекул яких речовин зумовлюють гідрофобні властивості ліпідів?
1. Спирти.
2. Альдегіди.
3. Жири.
4. Фосфогліцериди.
5. Стероїди.
6. Жирні кислоти.

ТЕСТ 29

A. У насінні і плодах яких рослин є велика кількість жирів? 
Б. Де скупчуються жири у хребетних тварин?
B. У яких тканинах тварин жиру найбільше? 
Г. Який орган членистоногих є місцем нагромадження жиру?
Д.. У якому продукті ссавців жири перебувають в емульгованому стані?
1. Молоко.
2. Сальник. 
3. Соняшник
4. Печінка. 
5. Горіх
6. Ниркова капсула..
7. Жирове тіло.
8. Підшкірна клітковина
. 
ТЕСТ 30

А. Які тварини маючи запаси жиру, довго можуть жити без води?
Б. В яких тварин запаси жиру містяться у жировому тілі?
В. Назвіть тварин, у яких жир виконує термоізоляційну функцію.
Г. Визначте тварин, які завдяки запасам жиру здатні жити у холодній воді.
Д. Яким тваринам жир дає змогу впадати у тривалу зимову сплячку?
1. Кити.
2. Верблюди. 
3. Комахи. 
4. Тюлені.
5. Ведмеді. 
6. Членистоногі. 
7. Байбаки.
8. Куріпки.
9. Олені.

ТЕСТ 31

Яку функцію виконують жири, що перебувають:
А — в клітишійх мембранах?
Б — на органах (нирках) ссавців? 
В — під шкірою китів і тюленів? 
Г — у горбах верблюдів?
Д — у тканинах рослин і тварин?
1. Водопостачальну. 
2. Енергетичну.
3. Захисну.
4. Будівельну.
5. Термоізоляційну.

ТЕСТ 32

Складні ефіри — воски складаються з високомолекулярних спиртів і нежирних кислот. Де вони трапляються у в природі у:
— рослин?
— птахів?
— бджіл? ?
— ссавців?
— членистоногих?
1. Шерсть.
2. Поверхня листків.
3. Кутикула.
4. Пір'я. 
5. Стільники.
6. Шкірка плодів.
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ТЕСТ 33

A. Якими рідинами є хлороформ, ефір тощо?
Б. До яких сполук належать жири за поведінкою у водних розчинах?
B. Якою є молекула води?
Г. Визначте структуру молекули води. 
Д. Назвіть незамкнені (ациклічні) ланцюга з атомів вуглецю, сполучених між собою ковалентним зв'язком.
1. Лінійні..
2. Диполь. 
3. Неполярні.
4. Полярні. 
5. Гідрофобні
6. Циклічні.
7. Гідрофільні.
§ 4. БІЛКИ. ЇХНЯ БУДОВА І КЛАСИФІКАЦІЯ

ТЕСТ 34
Які хімічні елементи є:
А — у складі жирів? 
Б —у складі вуглеводів? 
В —органогенними? 
Г—макроелементами? 
Д — мікроелементами? 
1. Сірка.
2. Кисень. 
3. Фосфор.
4. Вуглець. 
5. Залізо.
6. Водень. 
7. Йод. 
8. Азот.
9. Цинк.
10. Калій.
11. Мідь.

ТЕСТ 35

A. Яка складова частина молекул амінокислот має лужні властивості?
Б. Визначте частину молекул амінокислот, яка виявляє кислотні властивості. 
B. Як називають 20 різних амінокислот, які входять до складу природних білків? 
Г. Назвіть амінокислоти, які синтезуються в організмі тварин. 
Д. Які амінокислоти не синтезуються в організмі тварин? 
1. Замінні.
2. Основні.. 
3. Незамінні. 
4. Карбоксильні групи. 
5. Аміногрупи.
6. Радикали.

ТЕСТ 36

Які з перелічених амінокислот є:
А — циклічними?
Б — незамінними?
В — замінними?
До складу молекул яких амінокислот входить:
Г — сірка? 1
Д — бензольне ядро
1. Цистеїн.
2. Аланін.
3. Тирозин.
4. Серин. 
5. Валін.
6. Лейцин.

ТЕСТ 37

Які хімічні елементи містяться:
А — у будь-якому білку?
Б — тільки у деяких білках?
В — у складі гормону щитовидної залози тироксину?
Г — у молекулах хлорофілу?
Д— у складі гемоглобіну?
1. Магній.
2. Залізо. 
3. Водень.
4. Йод. 
5. Кисень.
6. Сірка.
7. Азот.

ТЕСТ 38

A. З яких трьох частин складається молекула амінокислоти?
Б. Які групи атомів у будь-якій амінокислоті однакові?
B. Чим відрізняються між собою різні амінокислоти? 
Г. Як називають сполуки, що виявляють лужні і кислотні властивості?
Д. Назвіть міцний хімічний зв'язок між двома амінокислотами.
1. Пептидний. 
2. Амфотерні.
3. Карбоксильні групи.
4. Ковалентний.
5. Аміногрупи.
6. Радикал.
7. Водневий.

ТЕСТ 39

Як називають молекулу, що утворилася внаслідок спо-чення:
А — двох амінокислот?
Б — трьох амінокислот?
В — не більше 20 амінокислот?
Г — від 20 до 50 амінокислот?
Д — понад 50 (сотні і тисячі) амінокислот? 

1. Педіпептид. 
2. Олігопептид
3. Дипептид.
4. Білок.
5. Трипептид.

ТЕСТ 40

Яку структуру білка визначає:
А — послідовність амінокислот у молекулах?
Б — спіралізація поліпептидного ланцюга?
В — утворення дисульфідних зв'язків — «містків»?
Г — об'єднання кількох білків у глобули?
Д — сполучення амінокислот між собою?
1. Четвертинна. 
2. Вторинна. 
3. Третинна.
4. Первинна.

ТЕСТ 41

A. Назвіть процес руйнування білків.
Б. Яке руйнування білків є незворотним?
B. Які пошкодження білків руйнують їхню первинну структуру?
Г. Внаслідок якого процесу пошкоджені структури білка відновлюються?
Д. Які пошкодження структури білків не руйнують їхньої первинної структури?
1. Конфігурація
2. Адаптація. 
3. Денатурація
4. Ренатурація. 
5. Деструкція.
6. Гниття.
§ 5. ФУНКЦІЇ БІЛКІВ. ФЕРМЕНТИ

ТЕСТ 42

Які функції виконують білки: 
А — колаген, осеїн, кератин? 
Б — імуноглобуліни (антитіла)? 
В — гемоглобін? 
Г — актин, міозин? 
Д — альбумін та інші?
1. Скоротливу. 
2. Будівельну. 
3. Енергетичну.
4. Захисну.
5. Транспортну.

ТЕСТ 43

А. Який білок переносить (транспортує) кисень?
Б. З якого білка збудовані роги, копита, кігті, панцири тощо?

В. Визначте білки, які знешкоджують хвороботворні бактерії.
Г. Функції яких білків забезпечують скорочення м'язів? Д. Назвіть білки, які зумовлюють зсідання крові?
1. Актин. 
2. Альбумін. 
3. Кератин.
4. Гемоглобін.
5. Імуноглобуліни. 
6. Міозин.
7. Фібрин.
8. Тромбін.

ТЕСТ 44

Які ферменти беруть участь у процесах:
А — транспорту речовин крізь мембрани?
Б — травлення?
В — зсідання крові?
Г — біосинтезу дезоксирибонуклеїнової кислоти?
Д — біосинтезу рибонуклеїнової кислоти?
1. Пепсин.
2. РНК-полімераза.
3. ДНК-полімераза.
4. Лужна фосфатаза.
5. Трипсин.
6. Тромбокіназа.

ТЕСТ 45

Визначте:
А — ферменти — прості білки;
Б — ферменти — складні білки;
В — небілкову частину молекули ферментів; 
Г — білкову частину молекули ферментів; 
Д — небілкові компоненти активних центрів ферментів. 
1. Апофермент. 
2. Однокомпонентні
3. Кофермент.
4. Пепсин. 
5. Двокомпонентні.
6. Трипсин.
7. Кофактор,. 
§ 6. ВІТАМІНИ. ГОРМОНИ. АЛКАЛОЇДИ

ТЕСТ 46

A. Назвіть похідні вітамінів, які є складовими частинами ферментів.
Б. Які захворювання виникають за умов повної або іасткової відсутності вітамінів в організмі?
B. Що спостерігається в разі надлишку вітамінів в ор-анізмі?
Г. Визначте захворювання, що виникає в разі нестачі ітамінів в організмі.
Д. Як називають стан нестачі вітамінів через їх неза-воєння організмом?

1. Гіповітаміноз. 
2. Кофермент 
3. Вторинний авітаміноз. 
4. Авітаміноз.
5. Кофактори.
6. Гіпервітаміноз.

ТЕСТ 47

Схарактеризуйте, якими речовинами є вітаміни:
А — групи В (В1 В2, В3, В5, В6, В12);
Б — групи D (D2) і вітамін Е;
В — групи А (А1, А2);
Г — групи К (К1, К2);
Д — вітамін С (аскорбінова кислота),
1. Полярні. 
2. Гідрофобні. 
3. Водорозчинні
4. Гідрофільні. 
5. Жиророзчинні.
6. Неполярні.

ТЕСТ 48

Якими речовинами є:
А — гормон росту (соматотропін), інсулін та глюкагон?
Б — адреналін і тироксин? 
В — андрогени та естрогени? 
Г — інсулін? 
Д — тирозин?
1. Ліпіди. 
2. Похідні амінокислот. 
3. Похідні холестерину. 
4. Амінокислоти.
5. Білки.
6. Гормони.

ТЕСТ 49

Визначте особливості дії гормонів:
A. Надзвичайно мала концентрація їх у крові.
Б. Здатність розпізнавати молекули-рецептори на клітинах-мішенях.
B. Перенесення їх із кров'ю далеко від місця утворення.
Г. Миттєве руйнування ферментами за гормональним сигналом з центру
Д. Деякі гормони не руйнуються і діють декілька діб.
1. Короткочасність дії. 
2. Довготривалість дії. 
3. Висока специфічність
4. Дистанційність дії.
5. Висока біологічна. активність.

ТЕСТ 50

А. За допомогою яких гормоноподібних речовин нервові імпульси передаються з нервових клітин на інші клітини?

Б. Як називають залози внутрішньої секреції?
В.Який орган, що знаходиться у головному мозку і виробляє гормони, регулює діяльність залоз внутрішньої секреції?
Г. Які речовини контролюють розвиток статевих залоз, статеве  дозрівання і розмноження комах?
Д. До якої групи речовин належать ауксин, цитокініни та гібереліни?
1. Гормони. 
2. Фітогормони. 
3. Нейромедіатори.
4. Гіпофіз. 
5. Ендокринні.
6. Нейрогормони.

ТЕСТ 51

Які з перелічених фітогормонів:
А — зумовлюють видовження пагонів рослин?
Б — прискорюють поділ клітин?
В — стимулюють проростання насіння?
Г — сприяють поділу клітин камбію?
Д — активують ріст бічних бруньок рослин?
1. Вітамін.
2. Ауксин. 
3. Гіберелін.
4. Цитозин.
5. Цитокішн
ТЕСТ 52

А. Визначте алкалоїди, які містяться в клітинах деяких рослин.
Б. Які алкалоїди виявляють наркотичний вплив на організм?
В. Які алкалоїди застосовують для боротьби з шкідниками сільськогосподарських культур?
Г. Який алкалоїд використовують для створення поліплоїдів?
Д. Що викликають алкалоїди в організмі людини і тварин/?
1. Огруєння.
2. Морфін. 
3. Гіберелін. 
4. Наркоманія. 
5. Ауксин. 
6. Нікотин. 
7. Цитозин, 
8. Колхіцин.

§ 7. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

ТЕСТ 53

А. Яка неорганічна речовина входять до складу молекул ДНК і РНК?
Б. Назвіть азотисту основу, яка трапляється тільки в РНК.

В. За якою азотистою основою ДНК відрізняється від РНК?
Г. Залишок якого вуглеводу входить до складу ДНК? 
Д. Який вуглевод (пентоза) є в складі РНК?
1. Рибоза. 
2. Урацил. 
3. Аденін. 
4. Гуанін. 
5. Тимін. 
6. Цитозин.
7. Дезоксирибоза.
8. Фосфорна кислота.

ТЕСТ 54

A. 3 яких частин (залишків) складаються молекули ДНК і РНК?
Б. За допомогою яких зв'язків («містків») окремі нук-леотиди сполучаються між собою й утворюють один ланцюг?
B. Між залишками яких молекул двох сусідніх нукле-отидів утворюються сполучні «містки»?
Г. Якою є структура ДНК, утворена двома ланцюгами, які обвивають один одного й утворюють закручену вправо спіраль?
Д, Яка структура ДНК виникає внаслідок поєднання нуклеотидів, що містяться в одному з її ланцюгів? Л/
1. Вторинна. 
2. Первинна.
3. Азотиста основа.
4. Глюкоза.
5. Фосфорна кислота.
6. Фосфодіефірні.
7. Вуглевод (пентоза).

ТЕСТ 55

A. Хто відкрив вітаміни?
Б. Який вчений запропонував термін «вітаміни»?,
B. Дослідження якого вченого сприяло з'ясуванню просторової структури ДНК?
Г. Назвіть прізвища вчених, які створили модель просторової структури ДНК.
Д. Хто сформулював поліпептид ну теорію будови білків?-
1. Е. Фішер, 1902.
2. К. Функ, 1912.
3. Дж. Уотсон, 1953.   
4. М. І. Лунін, 1880.
5. Б. Чаргафф, 1950.
6..Ф. Крік, 1953
.
ТЕСТ 56

А. Які два нуклеотиди ДНК, що містяться в різних її ланцюгах, сполучені двома водневими зв'язками?
Б. Між якими нуклертидами ДНК, розміщеними в різних її ланцюгах, виявлено три водневих зв'язки?

В. Який нуклсотид не трапляється в молекулах ДНК? 
Г. До яких речовин належить ДНК? 
Д. Визначте пари нуклеотидів, які пов'язані між собою водневими зв'язками комплементарно. 
1.  Мономери. 
2. Аденозин.
3. Цитозин. 
4. Полімери.
5. Тимін. 
6. Гуанін.
7. Урацил. 

ТЕСТ 57

А. Яка структура ДНК зумовлена зв'язками між нуклетидами?
Б. Який вигляд має структура ДНК у вірусів, мітохондрій та пластид?
В. Яку будову, мають молекули різних видів РНК?
Г. Що структурується внаслідок взаємодії ДНК з гістонами?
Д. Молекули тРНК мають форму листка конюшини. Якою є їхня структура?
1. Кільце. 
2. Третинна. 
3. Вторинна.
4. Первинна.
5. Суперспіраль.
6. Спіраль.
7. Одноланцюговий полінуклеотид.
8. Дволанцюговий полінуклеотид.

ТЕСТ 58

А. В яких органоїдах клітини вперше було виявлено нуклеїнові кислоти?
Б. Як називають нуклеїнові кислоти?
В. Синтез яких речовин забезпечують нуклеїнові кислоти.
Г. Які два види нуклеїнових кислот ви знаєте?
Д. Назвіть речовину, в якій зберігається спадкова інформація.
1. ДНК. 
2. Білки. 
3. РНК
4. Носії спадковості 
5. АТФ.
6. Ядро.
7. Цитоплазма.

ТЕСТ 59

А. Який моносахарид (вуглевод) є складовою частиною ДНК?
Б. Які речовини трапляються в усіх нуклеотидах молекул ДНК?

В. Визначте найпростішу хімічну речовину, яка входить до складу молекули ДНК.
Г. Назвіть елементи молекули ДНК, які завжди чергуються в певному порядку і зумовлюють специфічність ДНК.
Д. До складу якої частини молекули ДНК входять аденін, гуанін, цитозин, тимін?
1. Рибоза. 
2. Нуклеотиди. 
3. Азотисті основи.
4. Фосфорна кислота.
5. Дезоксирибоза.
ТЕСТ 60
A. В яких органоїдах клітини є ДНК?
Б. Дія якого ферменту спричинює розкручування ниток молекули ДНК?
B. Які хімічні зв'язки забезпечують міцність сполучення ниток ДНК і стійкість її молекули?
Г. За яким принципом синтезуються нові молекули ДНК?
Д. Яка властивість ДНК забезпечує передачу спадкових ознак вщ предків до потомків?
1. Комплементарна 
2. Дезоксирибонуклеаза.
3. Ядро.
4. Водневі, редублікація (подвоєння). 
5. Мітохондрії.
6. Комплеменгарність.
7. Хлоропласти.
ТЕСТ 61
A. Що є характерним у будові молекул ДНК порівняно з будовою молекул РНК?
Б. Який процес розпочинається одночасно з розкручуванням двох ниток молекули ДНК?
B. Назвіть принцип побудови нових молекул ДНК, який дає змогу отримувати точні копії старих молекул ДНК.
Г. З яких речовин, які перебувають у навколишньому середовищі у вільному стані, синтезуються нові ланцюги ДНК?
Д. Чим будова молекули РНК відрізняється від будови молекули ДНК?
1. Комплеменгарність.
2. Сінтез нових молекул ДНК. 
3. Одноланиюговість. 
4. Дволанцюговість.
5. Азотисті основи
6. Фосфорна кислота.
7. Дезоксирибоза.

ТЕCT 62

А. За якою азотистою основою молекула РНК відрізняється від молекули ДНК?
Б. Назвіть різні види РНК. 
В. Яка з різних видів РНК має найменшу молекулярну масу?
Г. Визначте РНК, яка сполучається з окремими амінокислотами і переносить їх до місця синтезу білка на рибосомах.
Д. Яка РНК входить до складу рибосом і серед усіх РНК має найбільші молекули?
1. рРНК. 
2. тРНК.
3. Урацил.
4. іРНК.
5. Рибоза. 8. Аденін.
6. Дезоксирибоза. 
7. Тимін.

ТЕСТ 63

А. Яка РНК визначає первинну структуру молекули білка?
Б. Скільки ланцюгів має будь-яка молекула РНК?
В. Яку функцію виконує тРНК?
Г. Назвіть РНК, яка забезпечує точну передачу спадкових ознак.
Д. Як називають рРНК?
1. Транспортна.
2. Інформаційна. 
3. Рибосомна.
4. Багато.  
5. Один.
6. Два.

ТЕСТ 64

А. Як називають явище розриву водневих зв'язків між комплементарними азотистими основами молекули ДНК? 
Б. Що означає термін «комплементарність»? 
В. Назвіть процес відновлення порушень, що виникли у молекулах ДНК внаслідок денатурації.
Г. Яку роль виконує молекула ДНК, коли на ній синетзуються нові, дочірні молекули ДНК?
Д. Яка властивість молекул ДНК зумовлює синтез нових молекул?
1. Самоподвоєння.
2. Доповнення. 
3. Денатурація.
4. Ренатурація. 
5. Реплікація. 
6. Матриця.

Розділ 2
СТРУКТУРНА СКЛАДНІСТЬ І ВПОРЯДКОВАНІСТЬ ОРГАНІЗМІВ
КЛІТИНА ЯК ОСНОВНА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
§ 8. ЦИТОЛОГІЯ — НАУКА ПРО БУДОВУ ТА ФУНКЦІЇ КЛІТИН.
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ КЛІТИНИ

ТЕСТ 65

A. Хто сформулював клітинну теорію? У
Б. Коли вперше і хто застосував термін «клітина»?
B. Які вчені і коли сконструювали перші мікроскопи?
Г. Який вчений відкрив яйцеклітину у птахів і ссавців?
Д. Хто довів, що будь-яка клітина походить від іншої такої самої клітини після її поділу?
1. Карл Бер, 1827 р.
2. Роберт Гук, середина XVII ст.
3. Рудольф Вірхов, 1858 р.
4. Т. Шван, 1839 р.
5. Антон Левенгук, 1680 р.
6. Янсенки, кінець XVI ст.
7. Галілео Галілей, початок XVII ст.

ТЕСТ 66

А. Як називають клітину, з якої починає свій розвиток будь-який організм у разі статевого розмноження? ^
Б. На якому об'єкті вперше було показано, що рослини побудовані з клітин? £
В. Яким шляхом виникають нові клітини в організмі?
Г. Що утворює угруповання спеціалізованих клітин? 
Д. Яке наукове положення стверджує, що за будовою, хімічним складом, обміном речовин, основними виявами життєдіяльності всі клітини однакові? 
1. Гомологічність клітин.
2. Тонкий зріз корка. 
3. Поділ клітин. 
4. Зигота.
5. Тканини.

ТЕCT 67

Як називають методи цитологічних досліджень, коли:
А — використовують оптичний мікроскоп?
Б — застосовують електронний мікроскоп?
В — вводять до складу клітин радіоактивні нукліди?
Г — досліджують живі клітини?
Д — розділяють органоїди подрібнених клітин за їх щільністю.
1. Метод «мічених» атомів.
2. Метод центрифугування. 
3. Світлова мікроскопія.
4. Електронна мікроскопія.
5. Метод прижиттєвого вивчення.
§ 9. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛІТИН ПРОКАРІОТ ТА ЕУКАРІОТ

ТЕСТ 68

Як називають у клітині:
А — плазматичну мембрану?
Б — її внутрішнє середовище?
В — постійні структури, які виконують певні функції?
Г — тонкі плівки ліпопротеїдної природи? /
Д — систему мікрофіламентів (найтонших трубочок і ок)?
1. Клітинні мембрани.
2. Цитоплазма. 
3. Органели.
4. Поверхневий апарат.
5. Цитоскелет.
6. Включення.

ТЕСТ 69

Дайте назви структурам клітин:
А — основа цитоплазми;
Б — її складна безбарвна колоїдна система;
В — органели, в яких відбувається фотосинтез;
Г — окремі функціональні ділянки цитоплазми (сукупність органел);
Д — включення.
1. Компартменти.
2. Гранули.
3. Гіалоплазма.
4. Тверді кульки, краплі, кристали.
5. Матрикс. 
6. Пластиди.
7. Ендоплазматична сітка.

ТЕСТ 70

А. Що належить до надмембранного комплексу клітин в, бактерій і грибів? J/

Б. Назвіть надмембранну структуру тваринних клітин.
Які включення клітин є:
В — кристалами?
Г — краплями?
Д — твердими кульками чи гранулами?
1. Крохмаль.
2. Клітинна 
3. Глікоген.
4. Ліпіди. 
5. Глікокалікс. 
6. Щавлева кислота.
7. Білки, стінка. 
ТЕСТ 71

Зазначте, які органели клітин вкриті:
А — подвійною мембраною; 
Б — однією мембраною; 
В — не мають мембранної оболонки.
Г. Яка складова частина клітини має хромосоми?
Д. Назвіть клітинні структури, функціонування яких пов'язане з енергетичними процесами.
1. Рибосоми. 
2. Мембрани.
3. Ядро.
4. Вакуолі.
5. Хлоропласти. 
6. Лізосоми. 
7. Мітохондрії.
8. Комплекс Гольджі.

ТЕСТ 72

Визначте у бактерій та ціанобактерій:
А — органели руху;
Б — статевий процес;
В — поверхневий апарат;
Г — органоїди;
Д — фотосинтезуючі органели.
1. Рибосоми. 
2. Кон'югація. 
3. Хроматофори.
4. Вакуолі.
5. Плазматична мембрана.
6. Джгутики.

ТЕСТ 73

Визначте у прокаріот:
А — автотрофне живлення;
Б — гетеротрофне живлення;
В — дихання;
Г — розмноження;
Д — пристосування до виживання за несприятливих умов.
1. Кон'югація. 
2. Сапротрофи. 
3. Спороутворення.
4. Хемотрофи.
5. Паразити.
6. Фототрофи.
7. Анаероби.  
8. Аероби.
9. Поділ (мітоз).

ТЕСТ 74

А. Які органоїди є в клітинах:
А — прокаріот?
Б — тільки рослин?
В — тільки тварин?
Г — і в рослин, і в тварин однакові?
Д — в еукаріот з'являються тільки під час поділу клітин?
1. Пластиди. 
2. Веретено поділу. 
3. Глікокалікс. 
4. Мітохондрії. 
5. Рибосоми. 
6. Хромосоми.
7. Нуклеоїди.
8. Клітинна стінка.
9. Плазматична мембрана.
10. Комплекс Гольджі.

§ 10. ХІМІЧНИЙ СКЛАД ТА МОЛЕКУЛЯРНА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛІТИННИХ МЕМБРАН

ТЕСТ 75

Визначте основні компоненти мембрани, які:
А — є полярними гідрофільними;
Б — розміщені у вигляді подвійного шару;
В — є комплексними сполуками;
Г — виконують захисні функції;
Д — не входять до складу мембран самостійно.
1. Вуглеводи. 
2. Фосфоліпіди. 
3. Ліпіди. 
4. Білки.
5. Глікопротеїди.
6. Гліколіпіди.
7. Нуклеотиди.
 
ТЕСТ 76

Які білки в складі клітинних мембран:
А — розміщені на зовнішній і внутрішній поверхнях?
Б — занурені у подвійний шар ліпідів на різну глибину
В — пронизують мембрану наскрізь?
Г — мають кулясту форму?
Д — мають молекули нитчастої будови?
1. Інтегральні. 
2. Внутрішні. 
3. Фібрилярні.
4. Поверхневі.
5. Глобулярні.
6. Полярні.
7. Неполярні. 

ТЕСТ 77

A. Назвіть види пасивного транспорту речовин крізь плазматичні мембрани.
Б. З чим пов'язаний активний транспорт речовин крізь плазматичні мембрани?
B. Іони яких хімічних елементів беруть участь у транспорті низькомолекулярних сполук (глюкози, амінокислот та ін.)?
Г. Концентрація яких іонів всередині клітини вища?
Д. Назвіть вид пасивного транспорту, в якому беруть участь білки-переносники.
1. Натрій. 
2. Калій. 
3. Дифузія. 
4. Вибірковість.
5. Градієнт концентрацій.
6. Калієво-натрієвий насос.

ТЕСТ 78

A. Яке явище відкрив у 1882 р. український вчений І. І. Мечников?
Б. Назвіть механізм транспорту макромолекул у клітини.
B. Які клітини хребетних виконують захисну функцію?
Г. Визначте міхурець, вкритий мембраною, в якому є лізосоми і ферменти.
Д. Який процес відбувається у згаданому міхурці, наповненому рідиною і розчиненими в ній речовинами? 1. 1. Лейкоцити. 
2. Фагоцитоз. 
3. Фагосома. 
4. Піноцитоз.
5. Цитоліз.
6. Травна вакуоля.
7. Градієнт концентрацій.

ТЕСТ 79

A. Які організми живляться за допомогою фагоцитозу?
Б. В яких організмів лейкоцити здатні до фагоцитозу?
B. Що поглинають клітини під час фагоцитозу?
Г. Як називають процес поглинання клітинами краплин ріцини?
Д. В яких організмів їжа перетравлюється внутрішньоклітинно?
1. Кишковопорожнинні. 
2. Амеби. 
3. Хребетні.
4. Бактерії.
5. Інфузорії.
6. Тверді частинки.
7. Піноцитоз.

§ 11. НАДМЕМБРАНІІ ТА ПІДМЕМБРАННІ КОМПЛЕКСИ КЛІТИН.
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК МЕМБРАН В ЕУКАРЮТИЧНИХ КЛІТИНАХ

ТЕСТ 80

З яких речовин складаються надмембранні комплекси клітин у:
А — тварин (глікокалікс)?
Б — інфузорій (пелікула)?
В — рослин (клітинна стінка)?
Г — грибів (клітинна стінка)?
Д — бактерій (клітинна стінка)?
1. Муреїн. 
2. Полісахаридні пластинки. 
3. Хітин.
4. Целюлоза.
5. Глікопротеїди.
6. Глікоген.
7. Гліколіпіди.
8. Білки.

ТЕСТ 81

А. Які темні пігменти трапляються в клітинних стінках
Б. Назвіть комплекс, що складається з плазматичної мембрани, в якій розміщені сплющені мішечки (опорні структури інфузорій).
В. Визначте сполуку, з якої побудовані клітинні стінки прокаріот.
Г. Яка речовина заповнює проміжки між волокнами целюлози в клітинних стінках рослин? 
Д. Що захищає ззовні клітини багатьох бактерій?
1. Меланіни. 
2. Пелікула. 
3. Слизова капсула.
4. Лігнін.
5. Муреїн.

ТЕСТ 82

А. Які бактерії забарвлюються спеціальними барвниками?
Б. Які бактерії не забарвлюються цими барвниками?
В. На які бактерії антибіотики не діють?
Г. Що сприяє захисту бактерій від дії антибіотиків?
Д. Зазначте клітини крові хордових, які виробляють антитіла
1. Лейкоцити. 
2. Актиноміцин. 
3. Пеніцилін.
4. Грамнегативні.
5. Грампозитивні.
6. Шар полісахаридів,
7. Додаткова зовнішня мембрана. 

ТЕСТ 83

Визначте організми, клітини яких мають:
А — зовнішню клітинну стінку;
Б — внутрішньоклітинні мембрани;
В — клітинні стінки, побудовані з полісахаридів;
Г — пелікулу;
Д — глікокалікс
1. Прокаріоти. 
2. Тварини. 
3. Рослини. 
4. Інфузорії.
5. Гриби.
6. Еукаріоти.

ТЕСТ 84

Назвіть підмембранні комплекси клітин, які мають:
А — білок актин;
Б — білок тубулін;
В — білок міозин;
Г — опорні структури з білків і карбонату кальцію;
Д — нитчасту структуру.
1. Глікокалікс. 
2. Клітинна стінка. 
3. Мікрофіламенти. 
4. Мікротрубочки.
5. Пелікула.
6. Слизова капсула.

ТЕСТ 85

Які системи внутрішньоклітинних мембран:
А — утворюють велику кількість комірок?
Б — формують нові клітинні стінки?
В — мають подвійні мембрани?
Г — відтворюють лізосоми?
Д — відновлюють дцерні оболонки?
1. Мітохондрії. 
2. Тилакоїди. 
3. Комплекс Гольджі. 
4. Кристи.
5. Ендоплазматична сітка.
6. Пластиди.

§ 12. ЦИТОПЛАЗМА ТА И КОМПОНЕНТИ. ГІАЛОПЛАЗМА. КЛІТИННІ ВКЛЮЧЕННЯ

ТЕСТ 86

A. Як називають вміст клітини без ядра?
Б. Визначте прозорий щільний зовнішній шар вмісту клітини у тварин.
B. Який шар клітини містить органели і включення?
Г. Назвіть неоднорідний колоїдний вміст клітини без ядра

Д. Яка складова частина клітини залежно від умов перебуває то в рідкому (золь), то в драглистому стані (гель)?
1. Гіалоплазма. 
2. Цитоплазма. 
3. Хіазма.
4. Ектоплазма.
5. Ендоплазма.

ТЕСТ 87

А. Які з перелічених органічних речовин є в складі гіалоплазми:
А — поліпептиди?
Б — мономери білків?
В — вуглеводи?
Г — ліпіди?
Д — нуклеїнові кислоти?
1. Різні ввди РНК. 
2. Гідрофобні жири. 
3. Гідрофільні білки.
4. Полісахарвди.
5. Амінокислоти.

ТЕСТ 88

.Перелічіть найважливіші неорганічні речовини, які є іаді гіалоплазми:
А — катіони металів;
Б — аніони кислот;
В — розчинені гази;
Г — фактор, що змінює водневий показник (рН);
Д — розчинник.
1. Іони водню. 
2. Карбонатна кислота. 
3. Фосфорна кислота. 
4. Хлорна кислота.
5. Вода.
6. Кальцій.
7. Калій.
8. Кисень.
ТЕСТ 89
У процесі життєдіяльності клітин у гіалоплазмі:
А — відбуваються ... та ... етапи обміну речовин;
Б — утворюються комплекси тРНК з ... та іРНК з ...;
В — до білкової частини ферментів ... приєднуються кові ...;
Г — нагромаджуються ... та ...;
Д — остаточно формується функціональна структура поліпептидів ... .
1. Апоферменти. 
2. Амінокислоти. 
3. Полірибосоми. 
4. Підготовчий. 
5. Безкисневий.
6. Продукти обміну.
7. Запасні речовини.
8. Коферменти.
9. Білки. 

ТЕСТ 90

Які з перелічених запасних речовин нагромаджуються в цитоплазмі:
А — нерозчинні вуглеводи рослин?
Б — поліпептиди бобових?
В — рідкі ліпіди?
Г — ліпіди і білки?
Д — вуглеводи тварин і грибів?
1. Кристали солей. 
2. Крохмаль. 
3. Краплі жирів. 
4. Білкові гранули.
5. «Жовток» яйцеклітин.
6. Глікоген.
§ 13. ОДНОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ. ЇХНЯ БУДОВА ТА ФУНКЦІЇ
ТЕСТ 91
Перелічіть органели клітин еукаріот, які є:
А—одномембранними;
Б—двомембранними;
В — місцем синтезу органічних речовин;
Г — у травних вакуолях;
Д — місцем нагромадження запасних речовин.
1. Мітоховдрії. 
2. Комплекс Гольджі. 
3. Ендоплазматична сітка. 
4. Пластиди.
5. Лізосоми.
6. Вакуолі.

ТЕСТ 92

A. Якою є загальна будова єдиної системи клітини, що об'єднує ендоплазматичну сітку, комплекс Гольджі та інші структури?
Б. Які види ендоплазматичної сітки ви знаєте?
B. На мембранах якої ендоплазматичної сітки розміщені рибосоми?
Г. Що є основною структурною одиницею комплексу Гольджі?
Д. Назвіть міхурці, наповнені ферментами, які формуються в комплексі Гольджі.
1. Шорстка. 
2. Гладенька. 
3. Лізосоми. 
4. Мембранна.
5. Диктіосоми.
6. Акросоми.

ТЕСТ 93
1. Визначте у складі комплексу Гольджі:
А — плоскі мішечки, вкриті мембраною; 
Б — стопи цих мішечків (20 ї більше); 
В — чашоподібні утвори, які є в голівках сперматозоїдів;
Г — одномємбранні міхурці, які містять ферменти
Д —ці ж самі міхурці, які злилися з піноцитозними чи фагоцитозними міхурцями.
1. Первинні лізосоми. 
2. Цистерни. 
3. Акросоми.
4. Вторинні лізосоми.
5. Диктіосоми.

ТЕСТ 94

Які речовини:
А — синтезуються на мембранах шорсткої ендоплазматичної сітки?
Б — синтезуються там само, але надходять до лізосом?
В — приєднуються до речовин, які надходять і сортуються в комплексі Гольджі?
В — синтезуються на мембранах гладенької ендоплазматичної сітки?
Г — утворюються в цистернах комплексу Гольджі рослин.
1. Ферменти. 
2. Стероїдні гормони.
3. Сполуки-маркери.
4. Білки.
5. Геміцелюлоза.
6. Фосфоліпіди.
7. Ліпіди.
8. Глюкопротеїди.
9. Вуглеводи.
10. Пектин.

ТЕСТ 95

А. Визначте міхурці, які зливаються з лізосомами й утворюють травні вакуолі.
Б. Яка структура білків формується під час їх перебування в порожнинах шорсткої ендоплазматичної сітки?. В. Як іще називають гладеньку ендоплазматичну сітку?
Г. Назвіть шорстку ендоплазматичну сітку.
Д. З елементів якої органели формуються вакуолі найпростіших?
1.Фагоцитозні. 
2. Комплекс Гольджі. 
3. Вторинна. 
4. Третинна.
5. Четвертинна.
6. Агранулярна.
7. Гранулярна.
8. Піноцитозні.

ТЕСТ 96

A. На що перетворюються неперетравлені рештки мікроорганізмів у вторинних лізосомах тваринних клітин? 
Б. Що знищується в аутолізосомах (аутофагосомах)?
B. Які вакуолі утворюються з елементів комплексу Гольджі в одноклітинних тварин і водоростей?
Г. Чим заповнені вакуолі рослин? 
Д. Визначте фізико-хімічне явище, зумовлене функціонуванням вакуолей у найпростіших./
1. Осмотичний тиск. 
2. Дефектні органели. 
3. Відмерлі клітини. 
4. Залишкові тільця.
5. Хвіст у пуголовків.
6. Скоротливі.
7. Клітинний сік.
§ 14. ДВОМЕМБРАННІ ОРГАНЕЛИ КЛІТИНИ: МІТОХОНДРІЇ ТА ПЛАСТИДИ
ТЕСТ 97
В яких:
А — паразитичних джгутикових є лише одна велетенська розгалужена мітохондрія? 
Б — найпростіших є до 500 000 мітохондрій у клітині? 
В — організмів мітохондрії відсутні? 
Г — фітотрофів пластиди називають хроматофорами?
Д. Назвіть одноклітинну тварину, «енергетичного паразита», яка використовує АТФ хазяїна.
1. Прокаріоти. 
2. Мікроспоридій.
3. Трипанозома.
4. Водорості.
5. Амеба Хаос.

ТЕСТ 98

A. Визначте основну функцію мітохондрій.
Б. Які грибоподібні утвори розміщені на поверхні внутрішньої мембрани всередині мітохондрії?
B. Назвіть речовини, які входять до складу матрикса мітохондрій.
Г. Кінцева стадія якого процесу відбувається у внутрішіній мембрані мітохондрій?
Д. Яку функцію, подібну до функції мітохондрій, виконують хлоропласти рослин?
1. Синтез ДНК.
2. Синтез АТФ.
3. АТФ-соми.
4. ДНК.
5. іРНК
6. тРНК

ТЕСТ 99

A. Чим відокремлені одна від одної зовнішня і внутрішня мембрани мітохондрій?
Б. До чого подібні мітохондрії?
B. Якого розміру мітохондрії рослин, порівняно з міто-хондріями тварин?
Г. Визначте форму молекул ДНК у мітохондрій і пластид.
Д. Який вигляд мають АТФ-соми?
1. Кільце. 
2. Округлі тільця. 
3. Палички. 
4. Нитки.
5. Щілини.
6. Менші.
7. Більші.
8. Грибоподібні.

ТЕСТ 100

A. Які типи пластид є у вищих рослин?'
Б. Назвіть складчасті впинання, які утворює внутрішня мембрана пластид,
B. Визначте, який фотосинтезуючий пігмент рослин є основним.
Г. Що є кінцевим етапом розвитку пластид?
Д. Виділіть дрібні (до 1 мкм) двомембранні міхурці.
1. Пропластиди. 
2. Хлорофіл. 
3. Хлоропласти. 
4. Ламели.
5. Хромопласти.
6. Тилакоїди.
7. Каротиноїди.
8. Лейкопласти.

ТЕСТ 101

Який вигляд або форму мають:
А — ламели?
Б — ламели строми (матрикса)?
В — тилакоїди?
Г — тилакоїди, зібрані у грани по 50 і більше?
Д — хлоропласти?
1. Видовжені складки. 
2. Видовженої форми (5-10мкм). 
3. Плоский порожнистий міхур. 
4. Сплющені мішечки.
5. Сітка канальців.
6. Стопка монет.

ТЕСТ 102

A. Що міститься у матриксі хлоропластів?
Б. Яка енергомістка речовина є в хлоропластах?
B. Чим найчастіше заповнені лейкопласти всередині?
Г. Які пігменти зумовлюють колір хромопластів?
Д. Що руйнується насамперед під час старіння листків.

1. Каротиноїди. 
2. АТФ. 
3. ДНК.
4. Рибосоми.
5. Хлорофіл. 
6. Крохмаль.

ТЕСТ 103

Яку форму мають хроматофори водорості: 
А — хламідомонади? 
Б — улотрикса? 
В — спірогіри? 
Г — евглени зеленої?
Д. Яку форму мають хроматофороподібні утвори прокаріот? х
1. Довгі спіральні стрічки. 
2. Замкнені міхурці. 
3. Незамкнене кільце. 
4. Кулясті тільця.
5. Чашоподібні тільця.
6. Дві спіральні стрічки.
7. Поодинокі або зібрані в стопи плоскі мішечки.

ТЕСТ 104

Певний ступінь автономії хлоропластів і мітохондрій виявляється в тому, що вони:
А — мають власну спадкову інформацію? 
Б — мають власний білоксинтетинний апарат? 
В — містять всі види РНК? 
Г — синтезують свої специфічні речовини? 
Д — розмножуються окремо і незалежно від клітин.
1. Симбіогенез. 
2. Білки. 
3. Поділ. 
4. іРНК.
5. ДНК.
6. тРНК.
7. Дрібні рибосоми.

ТЕСТ 105

A. Яка гіпотеза розглядає еукаріотичні клітини як окремі організми, що виникли завдяки поєднанню аеробних і анаеробних бактерій?
Б. Про спорідненість з якими організмами свідчать малі розміри рибосом, які є в мітохондріях і хлоропластах?
B. Де розміщуються основні фотосинтезуючі пігменти хлоропластів?
Г. Який фермент бере участь у синтезі енергетичних речовин?
Д. З якими організмами, як вважають, сполучилися первісні гетеротрофні клітини еукаріот, щоб утворити сучасні хлоропласти?
1. АТФ-синтетаза. 
2. Симбіогенез. 
3. Тилакоїди.
4. Прокаріоти.
5. Ціанобактерії.

§ 15. ЯДРО
ТЕСТ 106
A. Які клітини не мають ядер
Б. Визначте багатоядерні клітини.
B. У яких клітин розміри ядра найбільші (до 1мм)?
Г. Яке ядро інфузорій забезпечує зберігання та передачу спадкової інформації?
Д. Назвіть одне з двох ядер, яке регулює синтез білка в інфузорій.
1. Яйцеклітини риб, земноводних. 
2. Поперечносмугасті, (посмуговані) м'язи. 
3. Вегетативне. 9. Еритроцити ссавців.
4. Генеративне.
5. Тромбоцити.
6. Форамініфери.
7. Ситоподібні трубки рослин.
8. Інфузорії.

ТЕСТ 107

A. Визначте ділянку одного ядра з прилеглою цитоплазмою у багатоядерних структурах.
Б. Як називають внутрішнє середовище ядра?
B. Через які отвори зовнішня ядерна мембрана в певних місцях сполучається з внутрішньою мембраною?
Г. Що розміщено на поверхні зовнішньої ядерної мембрани?
Д. Які тільця прикривають отвори в мембранах ядра?
1. Поросоми. 
2. Рибосоми. 
3. Енергіда. 
4. Ядерні пори.
5. Ядерний матрикс.

ТЕСТ 108

A. З чого складається ядерний матрикс?
Б. Які включення входять до складу ядерного соку?
B. Які з включень ядерного соку є попередниками суб-одиниць рибосом?
Г. В яку фазу поділу клітини (мітозу) її ядерна оболонка зникає?
Д. В яку фазу поділу клітини (мітозу) ядерна оболонка утворюється знову?
1. Ядерця. 
2. Телофаза. 
3. Хроматин.
4. Каріогаїазма.
5. Гранули.
6. Профаза.

ТЕСТ 109

А. Назвіть стале співвідношення між об'ємами ядра і цитоплазми.

Б. Як називають певний набір хромосом? 
В. Визначте ядерні структури, в яких розміщуються гени.
Г. Які частинки (глобули) утворені з гістонів і ДНК?
Д. З яких двох поздовжніх частин складається хромосома?
1. Нуклеосоми. 
2. Каріотип.
 3. Хромосоми.
4. Хроматиди. 
5. Ядерно-цитоплазматичне.

ТЕСТ 110

A. З яких речовин складаються хромосоми? 
Б. Чим поділяється хромосома на двоє плечей?
B. Як називають первинну перетяжку??
Г. Назвіть ущільнені ділянки хроматину, які добре забарвлюються спеціальними барвниками.
Д. Які ділянки хроматину не забарвлюються цими барвниками?
1. РНК. 
2. ДНК. 
3. Гетерохроматин. 
4. Гістони.
5. Еухроматин.
6. Первинна перетяжка.
7. Центромера.

ТЕСТ 111

A. Що приєднується до центромер під час поділу клітини?
Б. Як називають хромосоми, в яких первинна перетяжка (центромера) розміщена посередині?
B. Назвіть хромосоми, центромери яких поділяють їх на дві неоднакові частини.
Г. Які інші перетяжки хромосом (зони ядерцевого організатора) мають гени, відповідальні за утворення ядерець?
Д. В якому наборі всі хромосоми різні?
1. Диплоїдний. 
2. Гаплоїдний. 
3. Нерівноплічні. 
4. Нитки веретена поділу.
5. Вторинні.
6. Рівноплічні.
7. Первинні.

ТЕСТ 112

A. В якому стані перебуває хромосома, коли клітина не ділиться?
Б. Як називають парні, подібні між собою хромосоми?
B. Які хромосоми називають гетерохромосомами?
Г. Назвіть хромосоми, які належать до різних пар.

Д. Визначте стан хромосом під час поділу клітин. X
1. Спіралізовані. 
2. Деспіралізовані. 
3. Негомологічні.
4. Гомологічні.
5. Непомітні.
6. Статеві.

ТЕСТ 113

Визначте хромосомні набори:
А — гаплоїдний;
Б — диплоадний;
В — триплоїдний;
Г — тетраплоїдний;
Д — поліплоідний.
1. 4n. 2. 1n. 3. 2n. 4. 3n. 5. 6n.

ТЕСТ 114

A. Що розвинеться з заплідненої яйцеклітини жаби, ядро якої було замінене на ядро тритона?
Б. На якій одноклітинній водорості експериментально доведено провідну роль ядра в передачі спадкової інформації?
B. Клітини яких організмів мають багато ядер?
Г. Назвіть тварин, яйцеклітини яких мають ядра розміром до 1 mm.
Д. Каріотип якої тварини має 4 пари хромосом?
1. Інфузорії. 
2. Риби. 
3. Тритон. 
4. Форамініфери.
5. Ацетабулярія.
6. Дрозофіла.
7. Земноводні.

§ 16. РИБОСОМИ. ОРГАНЕЛИ РУХУ. КЛІТИННИЙ ЦЕНТР
ТЕСТ 115
A. Визначте немембранні органели, які є в клітинах укаріот і прокаріот._
Б. Перелічіть органели руху клітин.
B. В основі яких органел руху є базальні тільця (кіне-зсоми)?
Г. Які органели, подібні за структурою на кінетосоми, у клітинах тварин і нижчих рослин, але відсутні в клітинах вищих рослин?
Д. Між якими двома однаковими органелами клітини ворюється веретено поділу?
1. Рибосоми. 
2. Псевдоподії.
3. Центріолі.
4. Джгутики.
5. Війки.


ТЕСТ 116

A. Що утворюють дві центріолі, розміщені в ділянці світлої цитоплазми, від якої радіально розходяться мікро-фібрили?
Б. Як називають зону світлої протоплазми навколо центріоль?
B. Які органели формуються за участю мікротрубочок і ниток?
Г. Назвіть органели, які виникають завдяки руху цитоплазми.
Д. Визначте тонкі вирости цитоплазми, які вкриті плазматичною мембраною і є органелами руху клітин.
1. Війки. 
2. Центросфера. 
3. Клітинний центр.
4. Веретено поділу. 
5. Псевдоподії.
6. Джгутики.

ТЕСТ 117

A. Які речовини входять до складу рибосом?
Б. З яких сполук складаються рибонуклеопротеїдні комплекси рибосом?
B. З яких двох субодиниць складаються згадані комплекси?
Г. Концентрація яких іонів може з'єднувати і роз'єднувати рибосомальні субодиниці?
Д. Яка молекула об'єднує рибосоми в групи (полісоми)?
1. Кальцій. 
2. Білок. 
3. рРНК.
4. іРНК. 
5. Мала.
6. Велика.

§ 17. ПОНЯТТЯ ПРО КЛІТИННИЙ ЦИКЛ. МІТОЗ

ТЕСТ 118

A. Після якого поділу утворюються дві клітини неоднакових розмірів?
Б. Назвіть поділ, після якого дві дочірні клітини мають однакові хромосомні набори такі самі, як і в материнської клітини.
B. За якого поділу клітин у них спочатку багаторазово ділиться ядро, а потім кожне ядро оточується цитоплазмою й утворюється багато клітин (наприклад, у малярійного плазмодія в еритроцитах крові людини)?
Г. Визначте поділ, за якого у дочірніх клітин хромосомний набір зменшується вдвічі.

Д. Як називають період між двома поділами клітини?
1. Множинний. 
2. Інтерфаза. 
3. Мейотичний. 
4. Брунькування.
5. Мітотичний.
6. Мітоз.

ТЕСТ 119

Назвіть періоди функціонування клітин: 
А — синтез білка, подвоєння молекул ДНК;
Б — між закінченням попереднього періоду і S-періодом;
В — між S-періодом і наступним поділом клітини;
Г — перерва між двома поділами
Д — інтервал часу від поділу до поділу клітини.
1. G-1-період. 
2. G-2-період. 
3. Інтерфаза. 
4. Синтетичний період.
5. Клітинний цикл.
6. Передсинтетичний період.
7. Постсинтетичний період.

ТЕСТ 120

A. Які органоїди клітини здатні самоподвоюватись?
Б. Назвіть органічні молекули, які самоподвоюються.
B. Визначте способи розмноження клітин.
Г. Як називають клітини, що мають щільну оболонку, тривалий час витримують несприятливі умови і не втрачають здатності до розмноження?
Д. Яке розмноження клітин найпростіше?
1. Непрямий поділ (мітоз). 
2. Мітохондрії. 
3. Спори. 
4. Хлоропласти.
5. ДНК.
6. АТФ.
7. Прямий поділ (амітоз).

ТЕСТ 121

A. Який спосіб поділу еукаріотичних клітин є основнимf
Б. В яку фазу відбувається процес підготовки клітин поділу? 
B. Під час якої фази непрямого поділу клітин хромосоми видно під оптичним мікроскопом?
Г. Як називають клітинні утвори, що мають вигляд видовжених ущільнених тілець, які складаються з кількох окремих сполучених між собою перетяжками частин?
Д. Які бувають перетяжки між згаданими вище частими тілець?

1. Первинні. 
2. Профаза. 
3. Інтерфаза. 
4. Метафаза.
5. Мітоз.
6. Анафаза.
7. Хромосоми.
8. Телофаза.
9. Вторинні.

ТЕСТ 122

Визначте фазу мітозу:
А — найдовшу; 
Б — найкоротшу;
В — ту, під час якої зникає оболонка ядра; 
Г — коли хромосоми вишиковуються в площині екватора клітини;
Д — протягом якої утворюється нова ядерна оболонка.
1. Метафаза. 
2. Телофаза. 
3. Інтерфаза.
4. Анафаза.
5. Профаза.

ТЕСТ 123

Що відбувається в клітині під час: 
А — телофази?
Б — анафази?
В — профази?
Г — метафази? 
Д — інтерфази?
1. Хромосоми видно під оптичним мікроскопом.
2. Розпочинається спіралізація хромосом.
3. Формується веретено поділу.
4. Хроматиди хромосом роз'єднуються і розходяться до полюсів клітини.
5. Утворюються дві нові клітини.
6. Хромосоми деспіралізуються.
7. Зникають ядерця.
8. Ядерна оболонка розпадається.
9. Хромосоми повністю спіралізуються.

ТЕСТ 124

A. Назвіть інтервал часу між двома поділами клітини. & Б. Визначте період клітинного циклу, впродовж якого кількість ДНК в ядрі подвоюється.
B. В якій частині клітини вишиковуються хромосоми в метафазі?
Г. Яким способом діляться амеба, евглена зелена та ін., коли всі фази мітозу відбуваються всередині ядерної оболонки?
Д. Як називають поділ клітин, коли ядро і цитоплазма розділяються на дві частини?
1. Ендомітоз. 
2. Клітинний цикл. 
3. Амітоз. 
4. Інтерфаза.
5. Екватор.
§ 18. МЕЙОЗ

ТЕСТ 125

З якою редукцією відбувається ядерний цикл u організмів, у яких:
А — першим поділом зиготи є мейоз? 
Б — мейоз ііередує утворенню статевих клітин? 
В — одна половина життєвого циклу гаплоїдна, а інша — диплоїдна?
Г. Назвіть нестатеве диплоїдне покоління мохів, папоротей, хвощів.
Д. Визначте статеве гаплоїдне покоління цих самих рослин.
1. Невизначена. 
2. Проміжна. 
3. Спорофіт.
4. Гаметична. 
5. Гаметофіт.
6. Зиготичиа.

ТЕСТ 126

A. Які організми більшу частішу життя є гаплоїдними і тільки їхні зиготи до першого поділу є диплоїдними? Б. В яких організмів гаплоїдними є тільки статеві клітини?
B. Назвіть організми, які є диплоїдними тільки половину свого життєвого циклу.
Г. У розвитку яких організмів відбувається гаметична редукція?
Д. Перелічіть організми, в життєвому циклі яких періодично відбувається зиготична редукція.
1. Тварини. 
2. Малярійний плазмодій.
3. Хвощі, мохи, папороті.
5. Голонасінні.
6. Форамініфери.
7. Покритонасінні.
4. Хламідомонади.
ТЕСТ 127
Які процеси відбуваються в мейозі і відсутні в мітозі у;
А — профазі?
Б — метафазі?
В — анафазі?
Г — телофазі?
Д — І інтерфазі?,
1. Утворюються тетради хроматид.
2. Молекули ДНК не подвоюються.
3. Гомологічні хромосоми лежать по обидва боки від екваторіальної пластинки.

4. Відбувається кон'югація гомологічних хромосом.
5. Центромери не розділяються, кожна хромосома складається з двох хроматид.
6. Хроматиди не розділяються.
7. Біля полюсів клітини збираються половинні набори хромосом.

ТЕСТ 128

А. Що відбувалося б у разі статевого розмноження з числом хромосом у кожному наступному поколінні організмів, коли б процесу мейозу не було?
Б. Який набір хромосом мають дозрілі статеві клітини?
В. Визначте набір хромосом у зиготі.
Г. Як називають процес обміну ділянками між гомологічними хромосомами? 5
Д. Що може статися після згаданого обміну?
1. Спадкова комбінативна. 
4. Подвоєння, мінливість. 
5. Кон'югація і перехрест (кросинговер).
2. Диплоїдний. 
3. Гаплоїдний.

ТЕСТ 129

А. В зоні дозрівання статевих клітин відбуваються два послідовних без інтерфази поділи клітин. Як називають ці поділи?
Б. Назвіть процес сполучення і переплітання двох гомологічних хромосом по усій їхній довжині.
В. Що відбувається під час сполучення, скручування і роз'єднання двох гомологічних хромосом?
Г. Під час якої фази поділу клітини відбувається обмін спадковою інформацією між гомологічними хромосомами?
Д. Що відбувається після повного роз'єднання гомологічних хромосом?
1. Утворення веретена
2. Обмін генами.
3. Мейоз.
4. Обмін ділянками хромосом.
5. Кон'югація і перехрест поділу. хромосом.
6. Метафаза мейозу.
7. Мітоз.
8. Профаза мейозу.

ТЕСТ 130

А. Де розміщуються хромосоми під час метафази мітозу і мейозу?
Б. Які процеси відбуваються в мейозі і відсутні в мітозі?

В. З яких частин складається кожна хромосома? 
Г. Що не відбувається в період між першим і другим поділами мейозу?
Д. Назвіть набір хромосом, який є у статевих клітинах.
1. Синтез ДНК.
2. Кон'югація гомологічних хромосом.
3. Гаплоїдний, половин (хроматид).
4. У площині екватора.
5. Обмін ділянками хромосом.
6. З двох хроматид.
7. Розходження до полюсів хромосом. цілих хромосом, а не їх
8. Половинний.

ОБМІН РЕЧОВИН ТА ЕНЕРГІЇ В ОРГАНІЗМІ
§ 19. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В КЛІТИНІ

ТЕСТ 131

Перелічіть явища, які відбуваються у процесах обміну речовин:
А — фізичні;
Б — хімічні;
В —фізіологічні.
Г. Назвіть процеси поглинання, засвоєння і синтезу нових речовин, які необхідні для життя організмів.
Д. Визначте процеси розкладання речовин в організмі.
1. Дисиміляція. 
2. Розщеплення. 
3. Живлення. 
4. Дифузія.
5. Синтез.
6. Сорбція.
7. Виділення.
8. Асиміляція.

ТЕСТ 132

A. Назвіть сукупність реакцій біосинтезу, які забезпечують ріст клітин і потребують енергії. 2
Б. Визначте сукупність реакцій розщеплення складних сполук, які супроводжуються виділенням енергії, &
B. Як називають організми, здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних, використовуючи фізичну енергію сонячного світла? ^
Г. Якими є організми (тварини, гриби та ін.), які споживають речовини, синтезовані рослинами (використовують хімічну енергію органічних речовин)?^
46

Д. До якої групи організмів належать сіркобактерії, залізобактерії та інші, які використовують енергію хімічних зв'язків неорганічних речовин?
1. Хемотрофні.
2. Пластичний обмін. 
3. Гетеротрофні. 
4. Автотрофні.
5. Енергетичний обмін.
6. Фототрофні.

ТЕСТ 133

A. Назвіть компоненти молекули АТФ.
Б. Яка азотиста основа входить до складу молекули АТФ?
B. Залишків якої кислоти в молекулі АТФ більше, ніж у молекулі АДФ?
Г. Що є неорганічними компонентами молекул АТФ і АДФ?
Д. Який вуглевод входить до складу молекули АТФ?
1. Фосфорна кислота. 
2. Азотна кислота. 
3. Рибоза.
4. Міозин. 
5. Лізин.
6. Аденін.
§ 20. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ОБМІН ТА ЙОГО ЕТАПИ

ТЕСТ 134

Які речовини є продуктами ферментативного розщеплення;
А — полімерів?
Б — білків?
В — жирів?
Г — полісахаридів?
Д— нуклеїнових кислот?
1. Гліцерин. 
2. Нуклеотиди. 
3. Мономери.
4. Моносахариди.
5. Амінокислоти.
6. Жирні кислоти.

ТЕСТ 135

A. Які мікроорганізми розщеплюють целюлозу?
Б. Назвіть тварин, у шлунку яких живуть згадані мікроорганізми.
B. Що утворює целюлоза?
Г. Під дією яких речовин розщеплюється целюлоза?
Д. Яке травлення відбувається за участю лізосом?
1. Оболонки рослинних клітин.
2. Внутрішньоклітинне.
3. Ферменти.
4. Жуйні.
5. Мутуалістичні.
6. Гризуни.
7. Пігменти.

ТЕСТ 136

A. Яка речовина дуже шкідлива для аскарид?
Б. Визначте тип дихання аскариди.
B. Як називають безкисневий етап розщеплення глюкози?
Г. На які речовини розщеплюється молекула глюкози в процесі гліколізу у рослин?
Д. Що утворюється внаслідок зазначеного розщеплення найчастіше у м'язах?
1. Анаеробне. 
2. Аеробне. 
3. Кисень. 
4. Вода. 
5. Молочна кислота.
6. Піровиноградна кислота.
7. Гліколіз.
8. Гідроліз.

ТЕСТ 137

A. Що відбувається на першій стадії гліколізу глюкози?
Б. Які речовини, крім глюкози, вступають у реакцію гліколізу?
B. Що утворюється внаслідок реакції гліколізу у клітинах тварин?
Г. Скільки енергії виділяється при цьому?
Д. Яка кількість енергії розсіюється у вигляді теплоти?
1. 116 кДж.
2. АТФ. 
3. АДФ. 
4. Фосфорилювання. 
5. Фосфорна кислота. 
6. Молочна кислота.
7. Вода.
8. 200 кДж.

ТЕСТ 138

A. Які з перелічених речовин не беруть участі в гліколізі?
Б. Назвіть речовини, які вступають у реакцію гліколізу.
B. Які речовини утворюються внаслідок реакції гліколізу?
Г. Яка речовина є донором фосфатних груп, необхідних для гліколізу?
Д. До молекул якої речовини приєднуються фосфатні групи?
1. АТФ. 
2. Кисень. 
3. АДФ. 
4. Вода. 
5. Фосфорна кислота.
6. Глюкоза.
7. Молочна кислота.
8. Вуглекислий газ.

ТЕСТ 139

А. Які організми використовують енергію органічних речовин, синтезованих рослинами?

Б. Як називають організми, в яких кінцевою фазою енергетичного обміну є безкисневий етап?
В. Перелічіть види бродінь глюкози за участю мікроорганізмів.
Г. В якому органощі клітини відбувається кисневе розщеплення глюкози? L
Д. Назвіть організми, які для одержання енергії використовують кисень. Н
1. Спиртове.
2. Мітохондрії. 
3. Рибосоми. 
4. Аеробні. 
5. Анаеробні.
6. Молочнокисле.
7. Маслянокисле.
8. Гетеротрофні.

§ 21. КИСНЕВИЙ ЕТАП ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ (АЕРОБНЕ ДИХАННЯ)

ТЕСТ 140

A. Яка кислота утворюється на початку циклу Кребса після реакції між двома органічними кислотами?
Б. Назвіть дві згадані вище органічні кислоти.
B. Яка із згаданих органічних кислот є продуктом гліколізу?
Г. Яка кислота завершує цикл перетворень і розпочинає новий виток циклу?
Д. Які речовини відщеплюються від кислот у ході циклу?
1. Щаалевооцгова кислота. 
2. Лимонна кислота. 
3. Атоми водню. 
4. Кисень.
5. Вуглекислий газ.
6. Піровиноградна кислота.

ТЕСТ 141

A. На якому етапі енергетичного обміну бере участь кисень?
Б. Визначте органели, в яких відбувається цей кисневий етап.
B. Назвіть кінцеві продукти кисневого розщеплення глюкози.
Г. Скільки молекул АТФ утворюється після кисневого і безкисневого розщеплення однієї молекули глюкози?
Д. Яка кількість енергії виділяється внаслідок перебігу цього процесу?

1. 2 800 кДж.
2. 200 кДж. 
3. Аеробний. 
4. Мітохондрії. 
5 Анаеробний.
6. Вуглекислий газ. 
7. Вода.
8. Тридцять вісім.
9. Сорок шість.
10. Пластиди.
ТЕСТ 142
Які кінцеві продукти екскреції в нирках людини і тварин:
А  — отруйні?
Б  — добре розчиняються у воді?
В  — погано розчиняються у воді?
Г — утворюють у нирках камені?
Д — є розчинниками?
1. Глюкоза. 
2. Сечова кислота. 
3. Сечовина.
4. Аміак.
5. Вода.
6. Молочна кислота.

§ 22. ПЛАСТИЧНИЙ ОБМІН. БІОСИНТЕЗ БІЛКІВ
ТЕСТ 143

Як називають:
А — сукупність реакцій біологічного синтезу, внаслідок яких у клітині утворюються необхідні для неї спо-луки?
Б — сукупність реакцій розщеплення сполук в організмі і вивільнення при цьому енергії?
В — сукупність процесів поглинання, перетворення і виведення речовин з організму?
Г — процеси синтезу речовин?
Д — процеси розщеплення речовин?
1. Метаболізм. 
2. Асиміляція. 
3. Дисиміляція.
4. Обмін речовин.
5. Пластичний обмін.
6. Енергетичний обмін.

ТЕСТ 144

A. Визначте частини молекули іРНК, які несуть спадкову інформацію.
Б. Яка система в молекулах ДНК і РНК визначає порядок включення амінокислот у структуру білка?
B. Назвіть структуру в молекулі іРНК, яка визначає вид амінокислоти у поліпептидному ланцюгу білка.

Г. Яку структуру білка змінює порушення послідовності нуклеотидів у молекулах ДНК?
Д. Що відповідає за синтез молекули білка?
1. Вторинна. 
2. Послідовність нуклеотидів 
3. Ген. 
4. Генетичний код. 
5. Триплети.
6. Первинна.
7. Кодони.

ТЕСТ 145

A. Визначте триплет, який сигналізує про початок синтезу білка.
Б. Які триплети припиняють синтез білка?
B. Зазначте число триплетів, якими кодується більшість амінокислот?
Г. Які триплети називають «стоп-кодонами»?
Д. Скільки триплетів налічується в групі «стоп-кодонів»?
1. Три. 
2. АУГ. 
3. УАА. 
4. УАГ.
5. УГА. 
6. Дуже багато.
7. Один.
8. Від двох до шести.

ТЕСТ 146

Що кажуть про генетичний код, коли: 
А — один триплет кодує тільки одну амінокислоту?
Б — код усіх без винятку організмів однаковий?
В — одну амінокислоту кодують кілька триплетів?
Г — генетична інформація зчитується з певної точки і в одному напрямку?
Д -і- він має ділянки, які відокремлюють один ген від інших?
1. Не перекривається.
2. Вироджений. 
3. Однозначний.
4. Має «розділові знаки».
5. Універсальний.

ТЕСТ 147

Визначте етапи біосинтезу білка:
А — перший — переписування інформації з ДНК на ІРНК.
Б — другий — переведення послідовності іРНК у послідовність амінокислотних залишків у молекулі білка.
В — коли триплет АУГ сигналізує про місце початку синтезу нового білка.
Г — коли процес синтезу білка продовжується.
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Д — коли «стоп-кодони» припиняють процес синтезу білка.
1. Елонгація. 
2. Трансляція. 
3. Термінація. 
4. Ініціація. 
5. Транскрипція.
6. Інкубація.

ТЕСТ 148

A. До яких реакцій належить синтез білка?
Б. З якою особливістю білків пов'язана їхня властивість успадковуватися?
B. Який відрізок молекули ДНК містить інформацію про первинну структуру певного білка?
Г. Як називають поєднання нуклеотидів у молекулах ДНК, яке відповідає одній певній амінокислоті?
Д. Назвіть трійки нуклеотидів у молекулі ДНК, які визначають місце певної амінокислоти в первинній структурі білка.
1. Триплет.
2. Специфічність. 
3. Код. 
4. Пластичний обмін.
5. Ген.
6. Енергетичний обмін.

ТЕСТ 149

A. На які РНК переписуються відомості про послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК?
Б. Який принцип забезпечує точність копіювання послідовності нуклеотидів у разі переписування триплетів гена з молекули ДНК на молекулу РНК?.
B. Де синтезується білок?
Г. Які РНК переносять амінокислоти до місця синтезу білка?
Д. Назвіть процес переписування послідовності нуклеотидів з молекули ДНК на молекулу РНК.
1. Рибосоми. 
2. Комплементарність. 
3. Транспортні тРНК.
4. Транскрипція.
5. Полірибосоми.
6. Інформаційні іРНК.

ТЕСТ 150

A. Як називають реакції, подібні до подвоєння молекул ДНК або до реакцій синтезу РНК на молекулі ДНК, які відбуваються тільки в живих організмах?
Б. В яких реакціях забезпечується точна послідовність мономерних ланок у полімерному ланцюгу?
B. Куди надходить синтезована на іРНК молекула білка?

Г. Як переміщуються по іРНК рибосома з триплети на триплет?
Д. Що називають «молекулярним автоматом» синтезу білка?
1. Рибосоми.
2. Ендоплазматична сітка. 
3. Переривчасто, стрибками.
4. Матричний синтез.
5. Повільно, безперервно.

ТЕСТ 151

A. Яка структура білка утворюється на полісомі?
Б. Назвіть структуру молекули білка, яка створюється в процесі її спіралізації.
B. Після якого етапу біосинтезу білок набуває своїх природних властивостей?
Г. Назвіть структуру білка, яка визначає його здатність виконувати певну функцію.
Д. Внаслідок перебігу якого процесу молекула білка звільняється від зайвих амінокислот, приєднує залишки вуглеводів, фосфорної кислоти тощо?
1. Первинна.
2. Вторинна.
3. Третинна.
4. Скручування.
5. Процесінг.
6. Трансляція.
7. Транскрипція.

ТЕСТ 152

A. В яких організмів розміри рибосом дуже малі?
Б. Назвіть органоїди клітини, в яких рибосоми найдрібніші.
B. Визначте процес, який зупиняє синтез білка.
Г. Які процеси зумовлюють вторинну структуру молекули білка?
Д. Що утворює іРНК разом з нанизаними на ній рибосомами?
1. Скручування. 
2. Прокаріоти. 
3. Термінація. 
4. Полісоми. 
5. Мітохондрії.
6. Пластиди. 
7. Спіралізація.

§ 23. БІОСИНТЕЗ ВУГЛЕВОДІВ, ЛІПІДІВ І НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ

ТЕСТ 153

А. Хімічне відновлення якої речовини перетворює її на вуглеводи?
Б. Наведіть приклади шестивуглецевих моносахаридів (гексоз).

В. З яких мономерів складаються вуглеводи-полімери? 
Г. Назвіть речовини, з яких утворюються жири.
Д. На які прості речовини розкладаються вуглеводи?
1. Вода. 
2. Глюкоза. 
3. Вуглекислий газ. 
4. Гліцерин. 
5. Фруктоза. 
6. Целюлоза.
7. Жирні кислоти. 
8. Галактоза.

ТЕСТ 154

A. В яких органах тварин запасається глікоген?
Б. Назвіть організми, які синтезують целюлозу і крохмаль.
B. Де синтезуються фосфоліпіди?
Г. Визначте місця синтезу жирів.
Д. Які організми синтезують вуглеводів більше, ніж білків?
1. Гетеротрофні.
2. Автотрофні.
3. Печінка.
4. Нирки.
5. Кишковий епітелій.
6. М'язи.
7. Підшкірна клітковина.

ТЕСТ 155

A. Чим стає кожен з ланцюгів молекули ДНК, яка розплітається?
Б. Як називають процес самоподвоєння молекули ДНК?
B. Яким шляхом рибоза перетворюється на дезоксирибозу?
Г. Назвіть початок самоподвоєння молекули ДНК.
Д. Яку форму має початок активної зони ДНК, молекула якої почала розплітатися на два ланцюги?
1. Ініціація. 
2. Реплікація. 
3. Реплікаційна вилка. 
4. Матриця.
5. Відновлення.
6. Трансляція.

ТЕСТ 156

A. За яким принципом синтезуються молекули іРНК на молекулах (матрицях) ДНК?
Б. Як називають процес переписування послідовності нуклеотидів з молекули ДНК на молекулу іРНК?
B. Який етап розпочинається після приєднання (переписування) перших восьми рибонуклеотдців іРНК?
Г. Назвіть етап припинення синтезу ланцюга іРНК. if Д. Що відбувається з молекулами ДНК під час інтерфази?
1. Реплікація.
2. Комплементарність. 
3. Елонгація.
4. Термінація.
5. Транскрипція.
6. Трансляція.

§ 24. ХЕМОСИНТЕЗ І ФОТОСИНТЕЗ

ТЕСТ 157

A. Яка загальна назва організмів, що використовують енергію неорганічних речовин?
Б. Назвіть організми, які використовують енергію простих неорганічних речовин.
B. Визначте організми, які здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних при освітленні.
Г. У яких організмів є хлорофіл? 
Д. Внаслідок життєдіяльності яких організмів утворилася залізна руда?
1. Нітрифікуючі бактерії. 
2. Залізобактерії. 
3. Автотрофи. 
4. Хемотрофи. 
5. Сіркобактерії.
6. Фототрофи.

ТЕСТ 158

A. Який пігмент бере участь у процесі фотосинтезу?
Б. В яких органелах клітин водоростей відбувається фотосинтез?
B. Які організми синтезують глюкозу, але не виділяють кисень в атмосферу?
Г. Які організми є фототрофними?
Д. Назвіть хемотрофні організми.
1. Прокаріоти. 
2. Хроматофори. 
3. Ціанобактерії.
4. Хлоропласти. 
5. Хлорофіл. 
6. Зелені рослини.

ТЕСТ 159

Визначте види хлорофілу у:
А — червоних водоростей;
Б — зелених рослин;
В — діатомових та бурих водоростей;
Г — зелених і пурпурних бактерій
Д. Який хлорофіл називають «обов'язковим»?
1. Хлорофіл а. 
2. Хлорофіл b. 
3. Хлорофіл с. 
4. Хлорофіл d.
5. Бактеріохлорофіл.

ТЕСТ 160

А. В яких структурах за допомогою хлорофілу а світлова енергія перетворюється на енергію хімічних зв’язків синтезованих вуглеводів?

Б. Яка фаза фотосинтезу відбувається у стромі хлоропластів?
В. Яка загальна назва речовин — постачальників електронів?
Г. Як називають сполуки, що приєднують електрони?
Д. Визначте дві фази в процесі фотосинтезу.
1. Донори.
2. Акцептори. 
3. Світлова. 
4. Темнова.
5. Реакційні центри.
6. Біогеохімічні цикли.

ТЕСТ 161

A. Відсутність якого хімічного елемента зумовлює білу плямистість рослин?
Б. Як називають явище білої плямистості листя?г
B. З яких неорганічних речовин рослини синтезують органічні речовини?
Г. Визначте кінцеві продукти фотосинтезу.
 Д. Яка газоподібна речовина утворюється в процесі фотосинтезу?
1. Хлорофіли. 
2. Залізо. 
3. Оксид вуглецю (IV). 
4. Хлороз. 
5. Фотосинтез. 
6. Вода.
7. Глюкоза
8. Кисень.

ТЕСТ 162

A. В яких структурах хлоропласта міститься хлорофіл?
Б. Які з фототрофних організмів є прокаріотами?
B. Назвіть фототрофні організми, які є еукаріотами. 
Г. Що активує молекули хлорофілу?
Д. Під час якої фази фотосинтезу утворюється молекулярний кисень, атомарний водень і синтезується АТФ? 
1. Фотон. 
2. Ціанобактерії. 
3. Рослинні джгутикові. 
4. Зелені та пурпурні сіркобактерії. 
5. Тилакоіди.
6. Зелені рослини.
7. Світлова.
8. Темнова.

ТЕСТ 163

A. Який фермент каталізує приєднання ССЬ до рибу-лозофосфату?
Б. Назвіть процес розщеплення води на протони водню та молекулярний кисень при освітленні.
B. Визначте речовину, яка у фотосистемі II розкладається і постачає електрони, необхідні для фотосинтезу. 

Г. Де в хлоропластах відбуваються реакції темнової фази фотосинтезу?
Д. Які речовини є донорами електронів у фотсйсинте-зуючих бактерій?
1. У стромі. 
2. У мітохондріях. 
3. Карбоксилаза. 
4. Водень. 
5. Вода.
6. Сірководень.
7. Гідроліз.
8. Фотоліз.
9. Полімераза.

ТЕСТ 164

A. З якої фази розпочинається процес фотосинтезу?
Б. Назвіть фазу фотосинтезу, під час якої утворюється водень.
B. З якої речовини в клітинах рослин утворюється водень?
Г. Яка речовина надходить із навколишнього середовища в листки рослин і використовується в синтезі органічних речовин?
Д. Визначте органоїди клітини, в яких синтезуються вуглєводи.
1. Хлоропласти. 
2. Вода. 
3. Світло. 
4. Оксид вуглецю (IV).
5. Світлова.
6. Темнова.

ТЕСТ 165

A. Який атмосферний газ утворився на Землі завдяки фото-синтезуючим організмам?
Б. До якої речовини відновлюється СО2 під час темнової фази фотосинтезу?
B. Що утворюється в процесі фотосинтезу у фотосис-темі II внаслідок фотолізу води?
Г. Які речовини утворюються в кінці світлової фази фотосинтезу?
Д. Визначте речовину, яка містить акумульовану енергію.
1. Глюкоза. 
2. АТФ. 
3. Протони водню.
4. НАДФ • Н2.
5. Молекулярний кисень.
6. Нітрити і нітрати.

ВІРУСИ
§ 25. ВІРУСИ — НЕКЛІТИННІ ФОРМИ ЖИТТЯ

ТЕСТ 166

A. На якому об'єкті вперше Д. І. Івановський відкрив віруси в 1892 p.?
Б. Які організми ушкоджують віруси-бактеріофаги?
B. Визначте систематичний підрозділ, до якого належать віруси.
Г. Збудник якої вірусної хвороби може зберігати інфекційну активність протягом місяця?
Д. Який вірус витримує короткочасне кип'ятіння?
1. Вірус гепатиту. 
2. Тютюн. 
3. Царство Віра.
4. Бактерії.
5. Вірус віспи.

ТЕСТ 167

A. З якої речовини складається оболонка простих вірусів?
Б. Які нуклеїнові кислоти забезпечують спадковість вірусів?
B. Назвіть речовину, яка є в додатковій поверхневій мембрані складних вірусів.
Г. З якою частиною клітини-хазяша сполучається поверхнева мембрана складних вірусів?
Д. Що є на поверхні оболонки клітини-хазяїна, до якої приєднується вірус?
1. РНК. 
2. ДНК. 
3. Специфічні рецептори. 
4. Глікопротеїди. 
5. Білок.
6. Плазмалема.

ТЕСТ 168

A. Як називають віруси, які складаються з білкової оболонки і молекули нуклеїнової кислоти?
Б. В яких вірусів, крім згаданої оболонки і нуклеїнової кислоти, є ще додаткова поверхнева мембрана?
B. Яку форму мають віруси?
Г. З яких за формою білкових структур побудована оболонка простих вірусів?
Д. Яку оболонку утворює верхня глікопротеїдна плівка складних вірусів?

1. Поверхнева мембрана. 
2. Нитчасті. 
3. Прості. 
4. Складні.
5. Паличкоподібні.
6. Кулясті.
7. Спіральні.
8. Багатогранні.

ТЕСТ 169

Визначте віруси, які різняться за: 
А — нуклеїновими кислотами; 
Б — наявністю додаткової глікопротеїдної оболонки; 
В — відсутністю такої оболонки; 
Г —здатністю уражувати нервову систему; 
Д — властивістю зберігати інфекційну активність протягом місяців.
1. Прості. 
2. Складні. 
3. РНК-вмісні. 
4. ДНК-вмісні.
5. Вірус віспи.
6. Вірус сказу.
7. Вірус поліомієліту.

§ 26. РОЛЬ ВІРУСІВ У ПРИРОДІ ТА ЖИТТІ ЛЮДИНИ

ТЕСТ 170

Які віруси передаються: 
А — з їжею?
Б — через слизові оболонки і шкіру? 
В — під час переливання крові і стоматологічних операцій?
Г — статевим шляхом?
Д — іксодовими кліщами під час укусу?
1. Арбовіруси. 
2. Віспа, герпес, папілома. 
3. Кліщовий енцефаліт. 
4. Гепатит В, ВІЛ. 
5. Герпес, ВІЛ, папілома.
6. Ящур рогатої худоби.
7. Ентерит собак. 
8. Кір, герпес, папілома, вітряна віспа.

ТЕСТ 171

А. Як які фактори сприймає віруси імунна система людини?,
Б. Що виробляється в крові людини після зараження її вірусами?


В. Які загальні захисні білки виробляються у відповідь на проникнення і розмноження вірусів у клітинах хазяїна?
Г. Назвіть види опірності (стійкості) проти вірусних захворювань.
Д. Визначте стійкість до повторних захворювань вірусними хворобами.
1. Імунітет. 
2. Антигени. 
3. Гуморальний імунітет. 
4. Інтерферони. 
5. Імуноглобуліни. 
6. Клітинний імунітет.

ТЕСТ 172

Як називають:
А — масове зараження вірусами людей чи тварин?
Б — процес проникнення вірусів в організм?
В — процес передачі вірусів тваринами-паразитами?
Г — систему заходів щодо ізолювання хворих людей?
Д — заходи вироблення індивідуального імунітету у людей і тварин проти вірусних хвороб?
1. Епідемія.
2. Профілактичне щеплення.
3. Інвазія.
4. Інфекція.
5. Карантин.

ТЕСТ 173

A. Чисельність яких шкідливих для вівчарства тварин було зниженов Австралії за допомогою вірусної інфекції та епідемії?
Б. Яким свійським тваринам роблять щеплення проти чумки до зміни зубів і після неї?
B. Виробництво яких лікарських препаратів здійснюється за допомогою генетичної інженерії, в якій віруси використовуються як переносники генів?
Г. Які клітини крові знищують власні клітини, уражені вірусами, в тім числі й онкогенними?
Д. За яким методом боротьби з хворобами і шкідниками сільського господарства застосовують віруси?
1. Лейкоцити. 
2. Інсулін. 
3. Інтерферон. 
4. Біологічний. 
5. Кролі.
6. Собаки.
7. Коні.
8. Корови.
9. Хімічний.

ТКАНИНИ БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ
§ 27. ТКАНИНИ. ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ РОСЛИННИХ ТКАНИН

ТЕСТ 174

Назвіть:
А — групу подібних за будовою клітин, які виконують певну функцію;
Б — науку, яка вивчає будову тканин тварин; 
В — науку, яка вивчає будову тканин рослин; 
Г — тканину рослин, з якої первинно утворюються всі інші тканини;
Д — явище утворення нових клітин на місці відмерлих.
1. Гістологія. 
2. Регенерація. 
3. Меристема.
4. Тканини.
5. Мікроскопічна анатомія.

ТЕСТ 175

A. По яких тканинах рослин переміщуються вода і мінеральні солі?
Б. Що утворюють судини, трахеїди та ситоподібні трубки рослин разом з механічними та основними тканинами?
B. Яка тканина рослин має тонкостінні клітини і великі ядра?
Г. Назвіть тканину, яка виникає в ушкоджених місцях рослин.
Д. До якої групи тканин належать коленхіма, склеренхіма та кам'янисті клітини?
1. Основні. 
2. Покривні. 
3. Провідні. 
4. Механічні. 
5. Паренхіма. 
6. Жилки листків. 
7. Меристема.
8. Судинно-волокнисті пучки.

ТЕСТ 176

Назвіть меристему, яка:
А — утворюється безпосередньо з тканин зародки.
Б — розмішується на верхівці пагона або корени; 
В — є всередині стебла або кореня багаторічні їх рослин;

Г — закладається при основі міжвузля у злаків; 
Д — виникає згодом із дозрілих клітин.
1. Вторинна. 
2. Бічна. 
3. Вставна. 
4. Верхівкою. 
5. Первинна.

ТЕСТ 177

A. Які покривні тканини рослин є первинними?
Б. Назвіть вторинну покривну тканину рослин, яка виникає на місці первинної.
B. Як називають шар вторинної меристеми?
Г. Яку живу тканину утворює всередині рослин вторинна меристема?
Д. Яка тканина забезпечує висхідний і низхідний потоки сокоруху рослин у їхніх стеблах? 
1. Коркова. 
2. Провідна. 
3. Корковий камбій. 
4. Епідерма (шкірка).
5. Фелоген.
6. Фелодерма.

ТЕСТ 178

A. Яку тканину (шар) утворюють разом фелодерма і фелоген?
Б. Яку тканину заміщує згаданий шар у стеблах і коренях багаторічних рослин?
B. В якому напрямку рухається розчин мінеральних солей у рослині?
Г. В якому напрямку переміщуються синтезовані в листках рослини органічні речовини?
Д. Які два типи провідних тканин забезпечують рух мінеральних солей і органічних речовин у стеблах рослин?.
1. Ксилема. 
2. Флоема. 
3. Епідерміс. 
4. Висхідний. 
5. Низхідний. 
6. Перидерма.

ТЕСТ 179

A. З яких провідних елементів складається ксилема?
Б. Що утворюють видовжені розміщені одна над одною клітини, між якими відсутні поперечні перегородки? 
B. З яких анатомічних елементів складаються провідні системи живих клітин флоеми?
Г. Назвіть тканину, утворену відмерлими видовженими товстостінними клітинами (луб'яні волокна кори та деревини).
Д. Яка тканина молодих пагонів складається з живих клітин з нерівномірно потовщеними стінками? 

1. Паренхіма. 
2. Склеренхіма. 
3. Судини. 
4. Коленхіма. 
5. Трахеї. 
6. Ситоподібні трубки. 
7. Трахеїди.

ТЕСТ 180

A. Які судини забезпечують переміщення речовин по стеблу в горизонтальному напрямку між корою, камбієм і деревиною?
Б. Назвіть поодинокі товстостінні клітини, які є в кісточках плодів вишні, персика, в м'якоті груші та ін.
B. Яка основна тканина рослин складається з живих клітин, має тоненькі стінки і великі міжклітинники?
Г. До якої тканини належать багатоклітинні залозисті волосинки чи пластинки, які виконують видільну функцію?
Д. З якої тканини рослин утворюються всі інші?
1. Епідерма. 
2. Кам'янисті. 
3. Меристема. 
4. Паренхіма. 
5. Серцевинні промені.

ТЕСТ 181

Як називають паренхіму, що:
А — є тонкостінною, утворена живими клітинами і живими міжклітинниками? 
Б — містить хлоропласти? 
В — містить крохмаль? 
Г — містить багато води? 
Д — у водяних рослин насичена газами?
1. Запасаюча. 
2. Фотосинтезуюча. 
3. Аерохіма. 
4. Основна. 
5. Асиміляційна. 
6. Водоносна.

ТЕСТ 182

A. Яку назву має молочно-білий (у кульбаби) чи жовтогарячий (у чистотілу) сік рослин?
Б. Згадайте народну назву ясенця, який виділяє з листків багато ефірної олії.
B. Назвіть продукти життєдіяльності голонасінних (сосна, кедр, кипарис та ін.), які використовують у техніці.
Г. Як називають викопну скам'янілу смолу хвойних дерев?
Д. Визначте секретуючі органи квітки, які сприяють її запиленню комахами.
1. Бурштин. 
2. Латекс. 
3. Смоли. 
4. Бальзами. 
5. Нектарники. 
6. Неопалима купини.

§ 28, ТКАНИНИ ТВАРИН

ТЕСТ 183

A. Клітини якої тканини розміщені на базальній пластинці (мембрані), утвореній тонким цупким шаром міжклітинної речовини?
Б. Яка тканина у відповідь на подразнення скорочується?
B. Назвіть тканину, яка проводить крізь себе електричні збудження.
Г. Визначте тканину, яка містить найбільше міжклітинної речовини.
Д. У яких тканинах міжклітинна речовина дуже щільна і міцна?
1. Нервова. 
2. Сполучна. 
4. Кісткова. 
3. Епітеліальна. 
5. М'язова. 
6. Хрящова.

ТЕСТ 184

A. Який епітелій складається з одного шару клітин?
Б. Що утворює покривний багатошаровий епітелій?
B. З якого епітелію утворено пір'я птахів, кігті, роги, копита ссавців?
Г. Яку щільну оболонку виділяє назовні епітелій членистоногих, кільчастих червів та ін.?
Д. Визначте, що може бути на зовнішній поверхні епітелію безхребетних.
1. Кутикула. 
2. Джгутики. 
3. Епідерміс. 
4. Війки. 
5. Мікроворсинки.
6. Покривний. 
7. Внутрішній (мезотемій, слизова шлунка, канальці нирок).

ТЕСТ 185

A. Якою буває форма клітин епітелію?
Б. У якій сполучній тканині аморфної міжклітинної речовини більше, ніж волоконець?
B. Як називають рідинну сполучну тканину?
Г. Назвіть сполучну тканину, клітини якої переповнені ліпідами.
Д. Які м'язи є у молюсків та кільчастих червів?
1. Поперечносмугасті (посмуговані).
2. Пухка. 
3. Жирова.
4. Гладенькі (непосмуговані).
5. Плоский.
6. Кубічний.
7. Циліндричний.
8. Кров.

ТЕСТ 186

A. В якій тканині риб виробляється електричний струм?
Б. З яких клітин складається нервова тканина?
B. Яка складова частина нервової клітини дуже довга?
Г. Назвіть частину нервової клітини, яка має багато відростків.
Д. Як називають допоміжні клітини нервової тканини і що вони утворюють навколо довгого відростка нервової клітини?
1. Аксон. 
2. Гліоцити. 
3. Дендрити. 
4. М'язова. 
5. Нейроглія.
6. Поперечносмугаста.
7. Нейрони.
8. Мієлінова оболонка.

ТЕСТ 187

A. Яка тканина створює внутрішнє середовище організму?
Б. До якої тканини належать сухожилля, зв'язки, склера ока тощо?
B. Якою тканиною є невпорядковані жмутки колагенових волоконець?
Г. В якій тканині переважають неорганічні сполуки?
Д. Якою тканиною є кров і лімфа хребетних тварин?
1. Кісткова. 
2. Сполучна. 
3. Впорядкована сполучна. 
4. Невпорядкована сполучна.
5. Аморфна.
6. Рідка.
7. Дифузна.

ТЕСТ 188

Які клітини в пухкій сполучній, тканині:
А — здатні до фагоцитозу?
Б — містять поживні речовини?
В — забезпечують транспорт газів?
Г — виконують захисні функції?
Д — беруть участь у процесах зсідання крові?
1. Лейкоцити хребетних. 
2. Тромбоцити. 
3. Еритроцити. 
4. Трофоцити. 
5. Амебоцити безхребетних.
6. Фагоцити.

ТЕСТ 189

А. З яких клітин утворюються еритроцити, лейкоцити та ін.?

Б. Назвіть волоконця, які входять до складу червоного кісткового мозку, селезінки та ін.
В. З яких речовин складається щільна хрящова сполучна тканина?
Г. Визначте сталість фізико-хімічних властивостей внутрішнього середрвища_організму, яку забезпечують речовини плазми крові.
Д. Яку систему захисних реакцій зумовлює сполучна тканина?
1. Ретикулярні. 
2. Органічні. 
3. Неорганічні. 
4. Імунітет.
5. Гомеостаз.
6. Стовбурові.

ОРГАНІЗМ (ОСОБИНА, ІНДИВІД) ЯК РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ЖИВОЇ ПРИРОДИ
§ 29. БАГАТОКЛІТИННИЙ ОРГАНІЗМ — ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА.
ОРГАНИ БАГАТОКЛІТИННИХ РОСЛИН І РЕГУЛЯЦІЯ ЇХНІХ ФУНКЦІЙ

ТЕСТ 190

A. Назвіть структуру організму, яка складається з різних тканин.
Б. Які органи забезпечують обмін речовин, ріст, рух тощо?
B. Визначте органи, які виконують функцію розмноження.
Г. Якими організмами є рослини?
Д. До яких організмів належать тварини?
1. Автотрофні. 
2. Гетеротрофні. 
3. Орган. 
4. Генеративні.
5. Вегетативні.

ТЕСТ 191

Як називають:
А — тіло грибів?
Б — тіло водоростей?
В — нитчасті утвори грибів?
Г — вегетативні органи рослин?
Д — генеративні органи рослин?

1. Міцелій. 
2. Пагін. 
3. Слань. 
4. Корінь. 
5. Стебло.
6. Гіфи.
7. Грибниця
8. Квітка.
9. Талом.

ТЕСТ 192

Як називають:
А — видозміни кореня?
Б — видозміни пагона?
В — концентричні шари стовбура дерева?
Г — зовнішній шар дерева?
Д — процес утворення та дозрівання гамет?
1. Кора. 2. Камбій. 
3. Деревина. 
4. Серцевина. 
5. Кореневище. 
6. Бульби.
7. Цибулини.
8. Вусики.
9. Кореневі бульби.
10. Коренеплоди.
11. Гаметогенез.

ТЕСТ 193

Які органи рослин забезпечують: А — їх закріплення в грунті?
Б — розміщення листків і бруньок? 4 •> В — фотосинтез, газообмін та випаровування (транспірацію) води?
Г — утворення та дозрівання статевих клітин? -£-Д — взаємозв'язок різних органів рослини?
1. Листки. 
2. Квітки. 
3. Стебло. 
4. Корінь. 
5. Пагін. 

ТЕСТ 194

A. Як називають органи нестатевого розмноження грибів?
Б. Назвіть такі самі органи у хвощів і плаунів.
B. Визначте жіночі статеві органи папоротей.
Г. Що є чоловічими органами розмноження у папоротей?
Д. Які органи забезпечують статеве розмноження вищих рослин?
1. Квітка. 
2. Архегонії. 
3. Спорангії. 
4. Плодові тіла. 
5. Стробіли.
6. Антеридії.

ТЕСТ 195

A. Які біологічно активні речовини регулюють індивідуальний розвиток вищих рослин?
Б. За допомогою яких речовин рослини можуть впливати на інші організми (рослини, тварини, мікроорганізми)?
B. Як називають ростові рухи рослин, які мають певну спрямованість?
Г. Назвіть рухи органів рослин у відповідь на дію подразників.
Д. Визначте речовини антибіотичної дії, які виділяють часник і цибуля.
1. Тропізми. 
2. Фітонциди. 
3. Настії. 
4. Алкалоїди. 
5. Фітогормони.

ТЕСТ 196

Назвіть рухи рослин у відповідь на: 
А — зміну освітленості;
 Б — зміну температури (згортання листків);
В — присутність комах на листках комахоїдних рослин;
Г — дію сили гравітації Землі;
Д — дію хімічних подразників.
1. Термонастії. 
2. Фотонастії. 
3. Сейсмонастії. 
4. Хемотропізм. 
5. Геотропізм.

§ 30. ОРГАНІЗМ БАГАТОКЛІТИННИХ ТВАРИН І РЕГУЛЯЦІЯ ЙОГО ФУНКЦІЙ

ТЕСТ 197

Яка система органів тварин:
А — забезпечує надходження в організм поживних речовин?
Б — транспортує гази і поживні речовини до клітин?
В — забезпечує газообмін?
Г — звільняє організм від шкідливих продуктів обміну?
Д — координує взаємодію всіх органів?
1. Кровоносна. 
2. Нервова. 
3. Травна. 
4. Видільна.
5. Дихальна.

ТЕСТ 198

Назвіть види перетравлювання поживних речовин тваринами:
А — у порожнині кишок;
Б — на поверхні епітеліальних клітин кишок;
В — губками і найпростішими;
Г — павуками, личинками мух та ін.;
Д — у травних вакуолях.
1. Пристінкове. 
2. Позаклітинне. 
3. Порожнинне. 
4. Внутрішньоклітинне.
5. Позаорганізмове.
6. Зовнішнє.
7. Мембранне.

ТЕСТ 199

А. Яка травна система у вільноживучих плоских червів?
Б. Назвіть травну систему, яка закінчується анальним отвором.
Визначте кровоносну систему:
В — комах;
Г — хребетних;
Д — кільчастих червів.
1. Мішкоподібна або розгалужена. 
2. Наскрізна. 
3. Замкнена.
4. Незамкнена.

ТЕСТ 200

Визначте дихальну систему у:
А — павуків;
Б — риб і ракоподібних;
В — наземних хребетних;
Г — комах, багатоніжок;
Д —дрібних кліщів, нематод та ін.
1. Трахеї
2. Легеневі мішки. 
3. Зволожені покриви тіла.
4. Зябра. 
5. Легені.

ТЕСТ 201

Які органи виділення у:
А — річкового рака?
Б — плоских червів?
В — кільчастих червів?
Г — наземних членистоногих?
Д — хребетних і молюсків?


1. Метанефридії. 
2. Нирки. 
3. Видільні канальці. 
4. Зелені залози.
5. Мальпігієві судини.
6. Жирове тіло.

ТЕСТ 202

A. Назвіть тварин, у яких органом виділення є жирове тіло.
Б. В яких тварин допоміжні органи (потові залози, шкіра, легені) беруть участь у виведенні продуктів обміну речовин?
B. Які тварини мають внутрішній скелет?
Г. Твердий скелет яких тварин є зовнішнім?
Д. Визначте тварин, у яких опорно-руховою системою є шкірно-м'язовий мішок.
1. Ссавці. 
2. Хордові. 
3. Комахи.
4. Членистоногі.
5. Черви.

ТЕСТ 203

A. Які системи хордових забезпечують функціонування їхнього організму як єдиного цілого?
Б. Визначте речовину, яка передає нервові імпульси з нервових клітин до м'язових.
B. За допомогою яких речовин знешкоджуються бактерії?
Г. Назвіть речовини, які здійснюють гуморальне регулювання функцій організму.
Д. Що виробляють залози внутрішньої секреції?
1. Гормони. 
2. Медіатори. 
3. Нервова. 
4. Ацетилхолін. 
5. Імунна. 
6. Ендокринна.
7. Імуноглобуліни.

ТЕСТ 204

Який тип нервової системи у:
А — кишковопорожнинних?
Б — плоских червів?
В — кільчастих червів і членистоногих?
Г — молюсків?
Д — хордових?
1. Черевний нервовий ланцюжок. 
2. Драбинчастий. 
3. Розкидано-вузловий.
4. Трубчастий.
5. Дифузний.

ТЕСТ 205

A. Яка система тварин дає їм змогу швидко сприймати подразнення і реагувати на зміни умов середовища?
Б. Назвіть частину рефлекторної дуги, яка сприймає зовнішні і внутрішні впливи (подразники).
B. Яким шляхом подразники і нервові імпульси надходять до певних ділянок нервової системи?
Г. Що передається по нервових клітинах? і> Д. Яку відносну динамічну сталість фізико-хімічних і біологічних властивостей забезпечують нервові і гуморальні механізми регулювання стану внутрішнього середовища тваринних організмів?
1. Гомеостаз. 
2. Рефлекторна дуга. 
3. Нервова.
4. Рецептори.
5. Нервові імпульси.

ТЕСТ 206

A. Які залози виробляють гормони?
Б. Що виробляється в особливих клітинах гіпофіза?
B. Куди надходять по кровоносних судинах нейрогормони?
Г. Який вплив виявляють нейрогормони?
Д. На який центр нервової системи впливає зміна концентрації вуглекислого газу в крові?
1. Нейрогормони.
2. Ендокринні. 
3. Передня частка гіпофіза. 
4. Стимулювальний. 
5. Гальмуючий.
6. Дихальний.

ТЕСТ 207

A. Назвіть спадково зумовлену або набуту стійкість організму хребетних проти інфекційних хвороб.
Б. Визначте спадкову стійкість (несприйнятливість) до збудників певних захворювань.
B. Назвіть стійкість, що виникає в організмі після перенесення інфекційної хвороби. 
Г. До складу якої системи хребетних тварин входять вилочкова залоза (тимус), селезінка, червоний кістковий мозок та ін.?,
Д. Які захисні білки синтезуються в імунній системі хребетних?
1. Набутий імунітет. 
2. Імунна система. 
3. Імуноглобуліни.
4. Вроджений імунітет.
5. Імунітет.

ТЕСТ 208

A. Завдяки якій функції епітелію шкіри та слизових оболонок організми тварини і людини захищені від ураження інфекційними хворобами?
Б. Якою є дія ферментів слини, слізної рідини, кислот поту і шлункового соку, гемолімфи членистоногих на хвороботворні організми?
B. Назвіть дію лейкоцитів щодо сторонніх часточок і бактерій, які потрапляють в організм.
Г. Який імунітет забезпечує імунна система, виробляючи антитіла, що знешкоджують бактерії (антигени)?
Д. Визначте імунітет, який виявляється в разі підвищення числа певних лейкоцитів, що вибірково знищують бактерії.
1. Гуморальний. 
2. Бар'єрна. 
3. Бактерицидна.
4. Клітинний.
5. Фагоцитарна.

РОЗМНОЖЕННЯ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЗМІВ
§ 31. РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ. НЕСТАТЕВЕ ТА ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ. ПАРТЕНОГЕНЕЗ

ТЕСТ 209
За якого розмноження:
А — потомки є генетичними копіями батьків?
Б — клітини поділяються рівно навпіл?
В — клітина поділяється на дві неоднакові частини?
Г — ядро клітини ділиться на багато частин?
Д — утворюються чоловічі і жіночі гамети?
1. Статеве. 
2. Брунькування. 
3. Нестатеве. 
4. Схізогонія.
5. Партеногенез.
6. Вегетативне.

ТЕСТ 210

Яке розмноження у:
А—амеби?
Б — малярійного плазмодія в еритроцитах людини?
В — комара?
Г — самок попелиць за відсутності самців?
Д — дріжджів?

1. Партеногенез. 
2. Схізогонія. 
3. Брунькування. 
4. Поділ. 
5. Статеве.
6. Нестатеве.

ТЕСТ 211

A. Назвіть невпорядксваний поділ особин, який буває у губок, кишковопорожнинних, червів та ін.
Б. В яких спеціалізовдаих органах утворюються спори у грибів?
B. Якого вигляду набувають найпростіші в умовах висихання?
Г. На що перетворюються бактерії за несприятливих умов?
Д. Визначте спори, ясі мають джгутики.
1. Фрагментація. 
2. Спори. 
3. Цисти. 
4. Спорангії.
5. Зооспори.
6. Брунькування.

ТЕСТ 212

A. Який поділ особин трапляється у радіально-симет-ричнйх тварин?
Б. Внаслідок якого поділу виникають нові особини у поліпів, війчастих та кільчастих червів?
B. Яким поділом розмножуються губки, голкошкірі, плоскі та кільчасті червя?
Г. Назвіть явище розпадання (розмноження) багатьох безхребетних тварин на стале або нестале число частин.
Д. За якого вегетативного розмноження виникають колонії?
1. Невпорядкований. 
2. Впорядкований. 
3. Поздовжній. 
4. Поперечний.
5. Фрагментація.
6. Брунькування.

ТЕСТ 213

Назвіть явище:
А —розвитку з однієї заплідненої яйцеклітини кількох зародків;
Б — розвитку зародків із незапліднених яйцеклітин;
В — розмноження без участі статевих клітин;
Г —■ розмноження за участю гамет;
Д —розмноження відокремленням багатоклітинних частин.
1. Статеве. 
2. Нестатеве. 
3. Партеногенез. 
4. Поліембріонія. 
5. Вегетативне.

§ 32. СТАТЕВЕ РОЗМНОЖЕННЯ ОРГАНІЗМІВ

ТЕСТ 214

Назвіть процес злиття двох статевих клітин:
А — чоловічих і жіночих гамет;
Б — двох однакових гамет;
В — двох неоднакових гамет;
Г — нерухомої яйцеклітини з рухомим спермієм;
Д — який трапляється найчастіше.
1. Анізогамія. 
2. Копуляція. 
3. Оогамія. 
4. Ізогамія.

ТЕСТ 215

Як називають:
А — статевий процес у інфузорій?
Б — ядра інфузорій?
В — ядра інфузорій, які мають гаплоїдний набір хромосом?
Г — диплощні клітини?
Д — клітини, які мають гаплоїдний набір хромосом?
1. Статеві. 
2. Соматичні. 
3. Мікронуклеус.
4. Макронуклеус. 
5. Кон'югація.
6. Мігруюче.
7. Стаціонарне.

ТЕСТ 216

A. Сперматозоїд ссавців має голівку, шийку й хвостик. Де в ньому міститься ядро?
Б. Що міститься в шийці сперматозоїда?
B. Назвіть орган руху сперматозоїда.
Г. Що міститься на передньому кінці сперматозоїда?
Д. Який органоїд бере участь у формуванні переднього кінця сперматозоїда?
1. Мітохондрії. 
2. Хвостик. 
3. Центріоль. 
4. Акросома. 
5. Голівка.
6. Комплекс Гольджі.

ТЕСТ 217

A. Які організми утворюють лише один вид статевих клітин?
Б. Назвіть явище різної будови тіла самців і самок.
B. Розвиток яких ознак визначається статевими гормонами?
Г. В яких організмів є чоловічі і жіночі статеві органи?

Д. Квітки яких рослин мають чоловічі і жіночі генеративні органи?
1. Первинні статеві ознаки. 
2. Вторинні статеві ознаки.
3. Роздільностатеві.
4. Двостатеві.
5. Статевий диморфізм.
6. Гермафродити.
7. Одностатеві.

§ 33. ГАМЕТОГЕНЕЗ І ЗАПЛІДНЕННЯ

ТЕСТ 218

Назвіть процеси, внаслідок перебігу яких утворюються: 
А — гамети; 
Б — яйцеклітини;
В — сперматозоїди; 
Г — зиготи; 
Д — особини
1. Сперматогенез. 
2. Оогенез. 
3. Онтогенез. 
4. Гаметогенез.
5. Запліднення.

ТЕСТ 219

Як називають вид запилення рослин:
А — коли пилок переноситься повітрям?
Б — відбувається пєреобпилювання бджолами?
В — між різними особинами?
Г — у межах однкї квітки?
Д — у разі відсутності запліднення після запилення.
1. Стерильність. 
2. Вітрозапилення. 
3. Перехресне запилення.
4. Самозапилення.
5. Комахозапилення.

ТЕСТ 220

A. Яке запліднення рослин відкрив професор Київського університету С. Г. Навашин у 1898 p.?
Б. Що міститься в пилковому зерні квітки рослини?
B. Назвіть клітину в пилковому зерні, яка є живильним середовищем для генеративних клітин (сперміїв).
Г. З якою клітиною зливається один із сперміїв і ут ворює зародок?
Д. Назвіть клітину, з якою зливається інший спермій, утворюючи ендосперм.
1. Яйцеклітина. 
2. Центральна диплоїдна клітина. 
3. Подвійне запліднення.
4. Вегетативна клітина. 
5. Генеративна клітина.

ТЕСТ 221

A. Де відбувається подвійне запліднення?
Б. Як називають отвір в оболонках насіннєвого зачатка, крізь який проростає пилкова трубка?
B. Яка клітина перетворюється на пилкову трубку?
Г. Що утворюється з заплідненої яйцеклітини у рослин?
Д. Яка частина насінини утворюється після злиття спермія з центральною диплоїдною клітиною?
1. Вегетативна. 
2. Зародок. 
3. Ендосперм. 
4. Зигота.
5. Поживна тканина.
6. Пилковхід.
7. Зародковий мішок.

§ 34. ЕТАПИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ (ОНТОГЕНЕЗУ) ОРГАНІЗМІВ

ТЕСТ 222

A. Який період розвитку організму відбувається всередині материнського організму або всередині яйця чи насінини?
Б. Назвіть період розвитку організму від народження (вилуплення, проростання) до набуття здатності до розмноження.
B. Визначте період життя організму, коли він здатний до розмноження.
Г. Визначте період життя організму після втрати ним здатності до розмноження.
Д. Яка наука вивчає процеси старіння?
1. Геронтологія. 
2. Постембріональний. 
3. Післязародковий. 
4. Ембріональний.
5. Період статевої зрілості.
6. Період старіння.

ТЕСТ 223

A. Як називають окремі клітини, на які ділиться зигота?
Б. Що утворюється внаслідок поділу зиготи?
B. Який зародок має вигляд плоду шовковиці?
Г. В якого одношарового зародка середина порожня, без клітин?
Д. Назвіть один шар клітин, з яких первісно складається зародок.

1. Дробіння.
2. Бластомери.
3. Морула.
4. Бластула.
5. Бластодерма.

ТЕСТ 224

A, Під час якого дробіння зигота ділиться на однакові клітини?
Б. Назвіть частину яйцеклітини птахів і плазунів, яка ділиться.
B. Який вид дробіння яйцеклітини у птахів і плазунів?
Г. Визначте дробіння, під час якого виникають великі і малі бластомери.
Д. Як називають поздовжні лінії, що розділяють бластомери?
1. Борозни дробіння.
2. Зародковий диск.
3. Повне.
4. Рівномірне.
5. Нерівномірне.
6. Неповне.

ТЕСТ 225

В яких тварин дробіння:
А — двобічно-симетричне?
Б — радіальне?
В — спіральне?
Г — неповне, нерівномірне?
Д — повне, рівномірне?
1. Молюски. 
2. Кільчасті черви. 
3. Кишковопорожнинні. 
4. Ссавці. 
5. Круглі черви.
6. Ланцетник. 
7. Земноводні. 
8. Птахи. 
9. Плазуни.

ТЕСТ 226

А. Як називають двошаровий зародок? 
Б. Який шар утворюється між внутрішнім і зовнішнім шарами клітин зародка?
Визначте частини двошарового зародка: 
В — зовнішній шар;
Г — внутрішній шар; 
Д — первинний рот.
1. Гаструла.
2. Мезодерма.
3. Бластопор.
4. Ектодерма.
5. Ентодерма.
6. Бластула.

ТЕСТ 227

A. Як назвав двошаровий зародок український вчений О. О. Ковалевський, який вперше описав його у 1871 p.? 
Б. Яку назву пізніше дав двошаровому зародку німецький вчений Е. Геккель?
B. Під якою загальною назвою вперше описали ектодерму, мезодерму та ентодерму О. О. Ковалевський та
І. І. Мечников?
Г. Назвіть первинну кишку двошарового зародка. 
Д. Залишки якої порожнини розміщені між ектодермою та ентодермою зародка?
1. Зародкові листки. 
2. Гастроцєль.
3. Гаструла. 
4. Бластоцель. 
5. Кишкова личинка.
6. Зародкові диски.

ТЕСТ 228

Хто з учених і коли:
А — створив і обгрунтував теорію зародкових листків?
Б — ввів термін «гаструла»?
В — встановив, що зародок хребетних первісно складається з двох шарів — ектодерми та ентодерми?
Г — довів виникнення ентодерми шляхом впинання (інвагінації)?
Д — обгрунтував еволюційно первинне утворення ентодерми у кишковопорожнинних шляхом імміграції? 
1. К. М. Бер, 1827 р 
2. І. І. Мечников, 1871 р. 
3. О, О. Ковалевський, 1871 р.
4. Е. Геккель, 1866 р.

ТЕСТ 229

Які тварини є:
А — двошаровими?
Б — тришаровими?
В—первинноротими?
Г — вторинноротими?
Д — первиннопорожнинними?
1. Ті, що мають екто-, мезо- та ентодерму. 
2. Голкошкірі. 
3. Круглі черви. 
4. Кишковопорожнинні. 
5. Хордові. 
6. Плоскі та кільчасті черви. 
7. Молюски. 
8. Членистоногі. 
9. Губки.

§ 35. ГІСТОГЕНЕЗ ТА ОРГАНОГЕНЕЗ

ТЕСТ 230

Які клітини, що беруть участь у гістогенезі:
А — здатні до диференціації в усіх напрямках?
Б — є клітинами — попередниками окремих типів клітин?
В — є диференційованими клітинами?
Г — утворюються з стовбурових клітин?
Д — не втратили здатності до поділу?
1. Еритроцити. 
2. Лейкоцити. 
3. Дозрілі клітини. 
4. Напівстовбурові.
5. Стовбурові.

ТЕСТ 231

A. Як називають процес виникнення відмін у будові і функціях клітин, тканин та органів впродовж онтогенезу?
Б. Сукупність яких процесів забезпечує формування та відтворення різних тканин?
B. Назвіть процес оновлення пошкоджених тканин.
Г. Визначте фазу в онтогенезі хордових, коли утворюються хорда та нервова трубка.
Д. Яким способом виникає ентодерма у хордових?
1. Інвагінація. 
2. Нейруляція. 
3. Диференціація. 
4. Регенерація. 
5. Гістогенез.
6. Імміграція.

ТЕСТ 232

Назвіть процес формування і диференціації в онтогенезі:
А — органів;
Б — тканин;
В — нервової трубки;
Г —двошарового зародка.
Д. Визначте процес відновлення втрачених частин тіла.
1. Гістогенез. 
2. Органогенез. 
3. Нейруляція.
4. Репаративна регенерація.
5. Гаструляція.

ТЕСТ 233

З якого зародкового листка виникає:
А — нервова трубка?
Б — хорда?
В — епідерміс шкіри?
Г — епітелій передньої і задньої кишок?

Д — скелет, мускулатура, кровоносна система?
1. Ентодерма. 
2. Ектодерма. 
3. Мезенхіма. 
4. Паренхіма. 
5. Коленхіма. 
6. Мезодерма.

ТЕСТ 234

У яких тварин:
А — є тільки ектодерма й ентодерма?
Б — нервова трубка не утворює мозкових міхурців?
В — хорда зберігається впродовж усього життя?
Г — рештки хорди утворюють міжхребцеві диски?
Д — відсутні навіть рештки хорди?
1. Ланцетник. 
2. Крокодил. 
3. Осетрові риби. 
4. Дводишні риби. 
5. Губки.
6. Кишковопорожнинні.
7. Птахи.
8. Ссавці.

ТЕСТ 235

A. Назвіть частину зародка, яка впливає на розвиток іншої його частини.
Б. Як називають явище взаємодії між частинами зародка, коли одна з них визначає розвиток іншої?
B. Коли може відбуватися згадане явище взаємодії частин зародка?
Г. Який орган вдалося одержати у земноводних після пересадки ділянки гаструли, розміщеної над верхньою губою зародка?
Д. Визначте, на якому етапі розвитку зародка припиняється ембріональна індукція.
1. Нервова пластинка. 
2. Організатор. 
3. Ранні етапи гаструляції. 
4. Індуктор.
5. Ембріональна індукція.
6. Диференціація.

§ 36. ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТВАРИН. РІСТ ОРГАНІЗМІВ ТА ЯВИЩЕ РЕГЕНЕРАЦІЇ

ТЕСТ 236

Визначте:
А — постембріональний розвиток, при якому щойно народжена тварина схожа на дорослу;
Б — розвиток, при якому особина проходить стадію личинки;

В — явище продовження ембріонального розвитку за рахунок ресурсів материнського організму;
Г — розвиток зародка в яйці поза материнським організмом;
Д — розвиток яйця і вилуплення особини в жіночих статевих органах.
1. Непрямий розвиток. 
2. Прямий розвиток. 
3. Яйцеживонародження.
4. Ембріонізація.
5. Яйценародження. 
6. Метаморфоз.

ТЕСТ 237

A. Яке перетворення у комах, коли вони проходять фази яйця, личинки та імаго (доросла форма)?
Б. Назвіть перетворення комах, які проходять стадії яйця, личинки, лялечки та імаго.
B. Який розвиток у гідри, кільчастих червів, павуків, хрящових риб, плазунів, птахів і ссавців?
Г. Визначте розвиток кишковопорожнинних, плоских і круглих червів, комах, молюсків, голкошкірих, кісткових риб, ланцетника, земноводних.
Д. Перед яким народженням зародок все необхідне для розвитку одержує з крові матері?
1. Прямий розвиток. 2. Непрямий розвиток. 3. Повне перетворення. 4. Неповне перетворення.
5. Справжнє живонародження.

ТЕСТ 238

Назвіть процеси, які відбуваються у лялечок комах під час перетворення їх на дорослу форму: А — руйнування органів;
Б — перетворення систем на рідку колоїдну масу; 
В — дія особливих зародкових клітин; £Г Г — утворення тканин та органів дорослої комахи; /, Z. Д — збереження деяких систем від руйнування, j g
1. Гістогенез. 
2. Органогенез. 
3. Нервова система. 
4. Травна система. 
5. Імагінальні зачатки.
6. Цитоліз. 
7. М'язова. 
8. Видільна система. 
9. Зачатки статевої системи.

ТЕСТ 239

Визначте біологічні функції непрямого розвитку комах, які:
А — забезпечують збільшення маси тіла; 

Б — розділяють просторово і трофічно фази розвитку;
В — сприяють поширенню малорухомих личинок; 
Г — виробляють механізми поширення паразитів;
Д — дають змогу жити і використовувати різні середовища.
1. Зараження хазяїв крізь шкіру, їжу та різними переносниками.
2. Живильна.
3. Раціональне використання ресурсів різних середовищ.
4. Розселення за допомогою вітру, риб та ін.

ТЕСТ 240

Які процеси відбуваються в організмі в разі: 
А — переважання пластичного обміну над енергетичним?
Б — відновлення втрачених чи пошкоджених частин?
В — відновлення випадкових тюшкоджень?
Г — оновлення частин, які відіграли свою роль в організмі?
Д — утворення цілої особини з частини?
1. Ріст. 
2. Вегетативне розмноження. 
3. Фізіологічна регенерація. 
4. Регенерація.
5. Репаративна регенерація.

ТЕСТ 241

Визначте ріст організмів, коли:
А — особина припиняє ріст, досягнувши здатності до розмноження;
Б — особина не припиняє росту до загибелі (дерева, водорості, риби);
В — особини збільшують свою масу до певних розмірів;
Г — періоди росту чергуються з періодами припинення росту;
Д — личинки ростуть, скинувши хітиновий панцир.
1. Безперервний. 
2. Необмежений. 
3. Періодичний. 
4. Постійний. 
5. Визначений. 
6. Невизначений.

ТЕСТ 242

В яких організмів цілісний організм відновлюється: 
А — з розтертої клітинної маси? 
Б — з 1/200 частини власного тіла? 

В — з 1/100 частини власного тіла? 
Г —за допомогою фітогормонів?
Д. В яких тварин регенеруються кінцівки, хвіст, очі, внутрішні органи?
1. Вищі рослини. 
2. Війчасті черви. 
3. Губки. 
4. Гідри. 
5. Земноводні.
6. Ящірки.

§ 37. ПОНЯТТЯ ПРО ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ

ТЕСТ 243

Які клітини організму: 
А — виробляють антитіла?
Б — не беруть участі в утворенні статевих клітин? 
В — беруть участь у процесах утворення статевих клітин?
Г — утворюють зиготи?
Д — започатковують тканини й органи?
1. Генеративні. 
2. Кооперативні. 
3. Соматичні. 
4. Поліплоїдні.
5. Імунні.

ТЕСТ 244

В яких організмів тривалість життя:
А — становить не більше 30 хв?
Б — досягає сотень і тисяч років? 
В — близько 150 років?
Г — становить у середньому 100 років?
Д — не перевищує 20 років?
1. Бактерії. 
2 Річковий рак. 
3. Черепаха. 
4. Білуга.
5. Секвойя.

ТЕСТ 245

В яких життєвих циклах:
А — чергування поколінь відсутнє?
Б — статеве покоління (гаплоїдне) чергується з нестатевим (циплоїдним)?
В — на одній і тій самій особині формуються як чоловічі, так і жіночі статеві органи?
Г — чоловічі статеві органи (антеридії) і жіночі (архегонії) формуються окремо на різних особинах?
Д — диплоїдний спорофіт чергується з гаплоїдним гаметофітом? 


1. Однодомний. 
2. Складний. 
3. Дводомний. 
4. Простий. 
5. Середній.

ТЕСТ 246

В яких рослин домінуюче положення займає:
А — статеве покоління (гаметофіт)?
Б — нестатеве покоління (спорофіт)?
В — гаметофіт однодомний, рослина має архегонії й антеридії?
Г — гаметофіт дводомний (чоловічі статеві органи виникають на одних особинах, а жіночі — на інших)? 
Д — гаметофіт (заросток), що веде самостійний спосіб життя?
1. Папороті. 
2. Мох сфагнум. 
3. Мохи. 
4. Хвощі.
5. Хвощ польовий.
6. Плауни.
7. Зозулин льон.

ТЕСТ 247

Який гаметофіт у вищих рослин складається.
А — з трьох гаплоїдних клітин?
Б — з восьми клітин?
В — з шести гаплоїдних клітин?
Г — має одну диплоїдну клітину?
Д — має одну вегетативну клітину?
1. Простий. 
2. Складний. 
3. Жіночий. 
4. Однодомний.
5. Чоловічий. 
6. Дводомний.

ТЕСТ 248

A. Самки яких безхребетних тварин за сприятливих умов розмножуються партеногенетично?
Б. Яка медуза розмножується брунькуванням?
B. В яких тварин статеве розмноження чергується з партеногенетичним?
Г. У життєвому циклі яких тварин роздільностатеве покоління чергується з гермафродитним?
Д. Які тварини за сприятливих умов розмножуються партеногенетично, а за несприятливих — статевим способом?
1. Круглі черви (рабдитіс). 
2. Аурелія. 
3. Дафнії.
4. Попелиці.
5. Плоскі черви (сисуни).

ТЕСТ 249

A. Визначте здатність виду існувати в різних умоімч довкілля.
Б. Що сприяє чергуванню поколінь і зміні способі» розмноження?
B. За яких умов статеве розмноження забезпечує неперервність існування виду?
Г. За яких умов види тварин розмножуються партено-генетично?
Д. Який розвиток безхребетних забезпечує краще використання ними ресурсів довкілля?
1. Екологічна пластичність. 
2. Сприятливих. 
3. Нестабільних. 
4. Непрямий.
5. Комбінативна мінливість. 
6. Прямий.

СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ
§ 38. ГЕНЕТИКА. МЕТОДИ ГЕНЕТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТЕСТ 250

Хто з учених:
А — у 1900 р. підтвердив наукові праці Г. Менделя?
Б — запропонував назву «генетика»? 
В — створив хромосомну теорію спадковості?
Г — відкрив закони спадковості?
Д — опублікував у 1865 р. працю «Дослідження над рослинними гібридами» німецькою мовою?
1. Г. Мендель. 
2. Т. X. Морган. 
3. К. Корренс. 
4. У. Бетсон. 
5. Г. де Фріз. 
6. Е. Чермак.
ТЕСТ 251

Визначте: 
А — науку про будову і функції клітин;
Б — галузь генетики, яка має важливе значення для охорони здоров'я людини;
В — науку, що вивчає виведення нових сортів рослин і поріц тварин, теоретичні основи якої грунтуються на законах генетики;

Г — науку про закономірності спадковості і мінливості організмів;
Д — біологічні науки, які тісно пов'язані з генетикою.
1. Медична генетика. 
2. Еволюційне вчення. 
3. Селекція. 
4. Цитологія.
5. Генетика. 
6. Біохімія.

TECT 252

Назвіть:
А — властивість організмів передавати свої ознаки своєму потомству;
Б — здатність організмів набувати нових ознак у процесі онтогенезу;
В — розміщення генів у подібних локусах (місцях) го-мологічих хромосом;
Г — виявлення дії гена, який перебуває в парі з іншим невиявленим геном;
Д — перебування гена в невиявленому станів
1. Домінантність. 
2. Мінливість. 
3. Рецесивність. 
4. Алельність.
5. Спадковість.

ТЕСТ 253

Зазначте:
А — місце розташування гена в хромосомі;
Б — сукупність усіх генів у клітині;
В — ознаки організму, які ми виявляємо; 
Г — один із пари генів, розміщених навпроти один одного, які є в гомологічних хромосомах;
Д — сукупність генів, які є в гаплоїдному наборі хромосом.
1. Локус. 
2. Алель. 
3. Генотип. 
4. Геиом. 
5. Фенотип.
6. Ген.

ТЕСТ 254

В яких організмів в ідентичних (однакових) локусах
гомологічних (подібних) хромосом алельні (парні) гени:
А — обидва однакові?
Б — один з алельних генів домінантний, другий — рецесивний?
В — обидва гени рецесивні?
Г — обидва гени домінантні?
Д — гени різні: один алель — рецесивний, інший — домінантний?

1. Рецесивна гомозигота. 
2. Гомозигота. 
3. Домінантна гомозигота.
4. Гетерозигота.
5. Гемізигота.

ТЕСТ 255

Який генетичний метод застосовують, коли:
А — схрещують організми, які різняться за низкою ознак?
Б — вивчають родоводи предків?
В — аналізують частоти алелів і генетичну структуру великих споріднених груп особин одного виду?
Г — діагностують спадкові хвороби, пов'язані з порушенням обміну речовин?
Д — порівнюють ознаки організмів, які походять із різних бластомерів однієї зиготи?
1. Близнюковий. 
2. Популяційно-статистичний 
3. Гібридологічний. 
4. Біохімічний.
5. Генеалогічний.

ТECT 256

В якому схрещуванні беруть до увага успадкування: 
А — однієї пари різних ознак?
Б — двох пар різних ознак?
В — трьох пар різних ознак?
Г — багатьох пар різних ознак? 
Д. Яке схрещування дає змогу встановити гомозиготність і гетерозиготність особин?
1. Дитібриднс. 
2. Полігібридне. 
3. Тригібридне. 
4. Моногібридне.
5. Аналізуюче.

§ 39. ЗАКОНОМІРНОСТІ СПАДКОВОСТІ, ВСТАНОВЛЕНІ Г. МЕНДЕЛЕМ

ТЕСТ 257

A. Завдяки яким якостям горох посівний придатний для генетичних досліджень?
Б. Які з ознак гороху враховував Г. Мендель у своїх дослідах?
B. Який метод досліджень розробив Г. Мендель?
Г. Якою є клітина (особина), що має в гомологічних
хромосомах однакові (ідентичні) гени (алелі)?
Д. Назвіть клітину (особину), в якої в парах гомологіч -них хромосом один ген (алель) домінантний, а інший — рецесивний.

1. Гомозигота. 
2. Гетерозигота. 
3. Чистолінійний. 
4. Самозапильний. 
5. Скоростиглий. 
6. Колір і форма горошин.
7. Висота рослин. а,
8. Колір і форма бобів.
9. Будова суцвіття.
10. Гібридологічний.

ТЕСТ 258

Які закономірності успадкування ознак встановив Г. Мендель:
А —-у гібридів першого покоління?
Б — у гібридів другого покоління?
В. Який закон Менделя стверджує, що в ди-, три- і полігібридних схрещуваннях розщеплення кожної пари ознак не впливає на розщеплення інших пар ознак?
Г. Назвіть, якими можуть бути алелі.
Д. Які алелі в першому поколінні гібридів не виявляються? £~
1. Закон домінування. 
2. Закон розщеплення. 
3. Закон незалежного 
4. Домінантні. 
5. Рецесивні.
6. Кодомінантні. комбінування ознак.

§ 40. СТАТИСТИЧНИЙ ХАРАКТЕР ЗАКОНІВ СПАДКОВОСТІ ТА ЇХНІ ЦИТОЛОГІЧНІ ОСНОВИ
ТЕСТ 259

A. Який закон стверджує, що у гібридного організму статеві клітини з кожної пари генів одержують лише один ген?
Б. Які клітини не можуть одночасно мати два будь-які алельні гени?
B. Визначте особину, яка продукує тільки один сорт гамет.
Г. В якої особини 50 % гамет мають домінантні гени і 50 % — рецесивні?
Д. Який закон Менделя підтверджується тим, що в F2 3/4 потомків мають домінантну ознаку, а 1/4 — рецесивну?
1. Розщеплення. 
2. Гетерозигота. 
3. Гомозигота. 
4. Чистоти гамет. 
5. Гамети.
6. Зиготи.

ТЕСТ 260

А. Чим зумовлене нове поєднання генів у генотипі гібридних особин, якого немає в генотипах батьків?

Б. Назвіть явище поєднання в одній особині ознак обох батьків.
В. Які закономірності визначаються великим числом однаково ймовірних подій?
Г. Який метод дає змогу вивчати мутації, що порушують число і структуру хромосом?~
Д. Визначте метод, який застосовують у медичній генетиці для вивчення поширення спадкових хвороб, з
1. Комбінативна мінливість. 
2. Рекомбінації. 
3. Популяційно-статистичний.
4. Статистичний.
5. Цитологічний.

ТЕСТ 261

Подвійними паралельними рисками умовно позначають парні гомологічні хромосоми, які містять алельні гени. Звідси:
A. Що означає 
			А В
			А В
Б. Назвіть зиготу 	a  b
			a  b
B. Визначте особину 
			A B
			a b
Г. Що означає Ab, AB, ab, аВ? 
Д. Як алгебрично зобразити дигібридне схрещування?
1. Домінантна гомозигота. 
2. Дигетерозигота. 
3. Рецесивна гомозигота. 
4. (3+1)2.
5. (3+1)3.
6. Гамети.

ТЕСТ 262

Який сорт гамет утворюють зиготи:
А — AaBb?
Б — aabb?
В — AAbb?
Г — Aabb?
Д — ааВЬ?
1. АЬ . 
2. АВ. 
3. Ab, ab. 
4. aB,ab. 
5. АВ, ab, Ab, аВ. 
6. аВ.
7. ab

ТЕСТ 263

Знайдіть у відповідях:
A. Рецесивні гомозиготи. 
Б. Домінантні гомозиготи.
B. Дигетерозиготи.

Г. Зиготи-гібриди.
Д. Зиготи — чисті лінії.
1. AAbb. 
2. AaBb. 
3. aabb. 
4. ААВВ. 
5. Aabb.

ТЕСТ 264

Назвіть вид схрещування: 
А — моногібридне
Б — дигібридне; 
В — гібридів між собою; 
Г — між гомозиготами; 
Д — між гетерозиготами.
1. ♀АА х ♂аа. 
2. ♀AAbb x ♂aaBB. 
3. ♀Аа х ♂aa. 
4. ♀Аа х ♂Аа.
5. ♀AaBb x ♂АаВЬ. 
6. ♀AaBb x ♂kabb.

ТЕСТ 265

В яких із перелічених схрещувань можна:
А — проілюструвати закон Менделя — закон розщеплення?
Б — одержати особини, які всі мають тільки домінантні ознаки?
В — очікувати однакове число особин з домінантними і рецесивними ознаками.
Г — отримати потомство з новими поєднаннями ознак, яких немає у жодного з батьків?
Д — виявити ознаки тільки одного з батьків (ознаки іншого батька зникають)?
1. ♀ААВВ х ♂AABB.
2. ♀Аа х ♂Аа. 
3. ♀Аа х ♂aa. 
4. ♀АА х ♂аа.
5. ♀AaBb x ♂АаВЬ.
6. ♀ААВВ х ♂aabb.
7. ♀aabb x ♂aabb.

ТЕСТ 266

Визначте розщеплення за ознаками (фенотипами) при різних видах схрещувань:
A. Моногібридному. 
Б. Дигібридному.
B. Аналізуючому.
Г. Неповному домінуванні. 
Д. Повному домінуванні.
1. 1:2:1 або 25 % :50 % :25 %. 
2. 3:1 або 75 %:25 %. 4.9:3:3:1.
3. 1:1 або 50 % :50 %.

ТЕСТ 267

A. Які організми, у разі схрещування їх між собою. розщеплюються, тобто дають потомство з різними знаками?
Б. Через які клітини здійснюється зв'язок між поколіннями?
B. Назвіть зиготи Аа, Bb.
Г. Дайте назву зиготам АА, аа, bb.
Д. Які і скільки статевих клітин утворює зигота АА?
1. Гомозиготи. 
2. Гетерозиготи. 
3. Гібриди. 
4. Однакові. 
5. Безліч гамет А.
б. Статеві (гамети).

ТЕСТ 268

A. Які особини (зиготи) утворюють два сорти гамет? у Б. Чи може бути гетерозигота рецесивною? -&-
B. Назвіть особини (зиготи), в яких усі можливі гамети однакові, тобто вони утворюють тільки один сорт гамет.
Г. Чи може існувати (теоретично) гетерозиготна гамета?
Д. Вкажіть зиготу, яка утворює чотири сорти гамет.
1. Існує реально. 
2. Не існує. 
3. Дигетерозигота АаВЬ.
4. Моногетерозиготи Аа.
5. Будь-які гомозиготи.

ТЕСТ 269

A. В яких клітинах хромосоми парні?
І). Які клітини мають нсларні хромосоми?
B. Який поділ зумовлює утворення клітин, що мають половинний, одинарний (гаплоїдний) набір хромосом?
Г. Внаслідок перебігу якого процесу відновлюється парність (циплоіщність) хромосом? 6~ Д. Як називають алелі?
1. Мейоз.
2. Гамети. 
3. Мітоз.
4. Зиготи.
5. Запліднення.
6. Гени.
7. Статеві.
8. Соматичні.

ТЕСТ 270

A. Який набір хромосом є в соматичних клітинах?
Б. Які хромосоми під час мейозу тимчасово сходяться попарно, а потім розходяться до полюсів клітин?
B. В яких хромосомах містяться парні алельні гени?
Г. Визначте набір хромосом у зиготі.
Д. Який набір хромосом мають гамети?

1. Алельні.
2. Аналогічний. 
3. Диплоїдний.
4. Половинний. 
5. Гомологічні.
6. Гаплоїдний.

ТЕСТ 271

A. Чи можна сказати, що зигота Аа утворює гамет А більше, ніж гамет а?
Б. Скільки гамет утворює особина Аа?
B. Чи змінює свою якість гамета а, побувавши в контакті (в зиготі) з гаметою A?
Г. Скільки сортів гамет утворює особина (зигота) Aa?
Д. Назвіть число сортів гамет, яке утворює зигота аа.
1. Порівну. 
2. Один. 
3. Два. 
4. Безліч. 
5. Ні.
6. Так.

ТЕСТ 272

A. Якщо є дуже багато різних гамет, то чи існує вибірковість поєднання гамет, наприклад, А з А, а з а і тд.
Б. Яка закономірність визначається великим числом рівноможливих зближень і поєднань гамет?
B. На яких закономірностях грунтується відношення фенотипів 3:1, 1:2:1, 1:1?
Г. Випадковою чи обов'язковою є зустріч однієї певної гамети з іншою?
Д. Яка гіпотеза (пізніше — закон) пояснює, чому в гаметах не можуть одночасно перебувати два алелі (два алельні гени)?
1. Біологічна. 
2. Існує. 
3. Не існує. 
4. Статистична. 
5. Чистоти гамет. 
6. Випадкова.
7. Обов'язкова.

ТЕСТ 273

A. Який колір горошин гороху є домінантною ознакою?
Б. Який колір квітів буває у нічної красуні?
B. Яке забарвлення горошин є рецесивною ознакою?
Г. Який колір квітів нічної красуні свідчить про гетерозиготність цієї рослини?
Д. Який колір квітів у гомозиготної нічної красуні?
1. Червоний. 
2. Жовтий. 
3. Рожевий. 
4. Зелений. 
5. Білий. 
6. Чорний.
7. Синій.

§ 41. ПРОМІЖНИЙ ХАРАКТЕР УСПАДКУВАННЯ.
ВІДХИЛЕННЯ ПРИ РОЗЩЕПЛЕННІ ВЩ ТИПОВИХ КІЛЬКІСНИХ СПІВВІДНОШЕНЬ,
ВСТАНОВЛЕНИХ Г. МЕНДЕЛЕМ

ТЕСТ 274

Який характер успадкування ознак;
А — жовтого кольору горошин відносно зеленого?
Б — білої масті кроликів порівняно з чорною?
В — рожевого кольору квітів нічної кpacуні?
Г — генів і у генотипах іІА та іІВ?
Д — генів IV групи крові людини IА ІВ?
1. Кодомінування. 
2. Неповне домінування. 
3. Проміжне успадкування.
4. Повне домінування.
5. Напівдомінування.

ТЕСТ 275

А. У разі якого успадкування розщеплення за фенотипом збігається з розщепленням за генотипом?
Б. Яке домінування супроводжується розщепленням за фенотипом 3:1?
В, Яке схрещування застосовують для визначення гомозиготності чи гетерозиготності особин (зигот)?
Г. Які види спадкування трапляються у природі найчастіше?
Д. В якому разі одержують розщеплення за фенотипом 1:2:1?
1. Повне домінування. 
2. Проміжне успадкування. 
3. Неповне домінування. 
4. Аналізуючи. 
5. Кодомінування.

ТЕСТ 276

A. Про що свідчить розщеплення 1:1 в аналізуючому схрещуванні?
Б. Якою є особина, якщо все її потомство в аналізуючому схрещуванні виявилось одноманітним, однаковим?
B. Яке аналізуюче схрещування дає розщеплення 1:1:1:1?
Г. У разі якого схрещування одержують розщеплення 1:1?
Д. Від якої зиготи (особини) можна вивести чисту лінію? 

1. Аналізуюче моногібридне. 
2. Аналізуюче дигібридне. 
3. Аналізуюче. 
4. Гомозигота.
5. Гетерозигота.

ТЕСТ 277

Які групи крові можуть бути у дітей, батьки яких мають групи крові:
А — другу і третю (А і В)?
Б -— першу і першу (0 і 0)
В — третю і четверту (В і АВ)?
Г — другу і четверту (А і АВ)?
Д — першу і четверту (0 і АВ)?
1. Усі чотири. 
2. Тільки першу. 
3. Усі, крім першої.
4. Другу або третю.
5. Визначити неможливо.

ТЕСТ 278

Гени якого кольору шерсті в домінантному гомозиготному стані зумовлюють летальність (загибель):
А — лисиць?
Б — мишей?
В — норок?
Г— каракульських овець?
Д. З якими за мастю баранами слід схрещувати сірих вівцематок, щоб уникнути загибелі 25 % ягнят?
1. Сірі Аа. 
2. Чорні аа. 
3. Жовті Yy. 
4. Платинові Pp.
5. Ебоні (чорні) Ее.

ТЕСТ 279

А. У разі якої взаємодії алельних генів у гібридній особині повністю виявляється дія обох алельних генів?
Б. Назвіть гени, які зумовлюють розщеплення ознак 2:1 замість 3:1?
В. Яке схрещування застосовують, щоб виявити і вибракувати небажаних помісних (гетерозиготних) особин?
Г. Які високопродуктивні особини є бажаними для розведення?
Д. У разі якої взаємодії алельних генів домінування відсутнє?
1. Чистопородні. 
2. Летальні. 
3. Кодомінування. 
4. Аналізуюче.
5. Чистолінійні. 
6. Повне домінування.

§ 42. ЯВИЩЕ ЗЧЕПЛЕНОГО УСПАДКУВАННЯ. ХРОМОСОМНА ТЕОРІЯ СПАДКОВОСТІ

ТЕСТ 280

A. В яких хромосомах розміщуються гени, що успадковуються незалежно?
Б. Назвіть хромосоми, в яких розміщуються алельні гени.
B. Як успадковуються гени, розміщені в одній хромосомі?
Г. Що утворюють гени, які перебувають в одній хромосомі?
Д. Які хромосоми, що становлять одну пару, морфологічно несхожі між собою?
1. Зчеплено (спряжено). 
2. Група зчеплення. 
3. Гомологічні. 
4. Алельні.
5. Непжологічні.
6. Статеві.
7. Нестатеві (аутосоми).

ТЕСТ 281

А. Згідно з другим законом Менделя, під час мейозу розходження однієї пари генів (Аа) не впливає і не залежить від розходження іншої пари генів (ВЬ). В яких хромосомах розміщуються гени Аа і Bb?
Б. Де розміщуються гени, які під час мейозу найчастіше не розходяться в різні гамети, а успадковуються разом?
В. Який закон випливає з явища зчеплення генів в одній хромосомі?
Г. Між якими хромосомами відбувається обмін генами піц час утворення статевих клітин (мейозу)?
Д. Внаслідок чого виникають нові спадкові комбінації генів, які є в одній парі хромосом? /
1. Перехрест і обмін ділянками хромосом. 
2. Закон Моргана. 
3. Різні. 
4. Гомологічні. 
5. Негомологічні.
6. В одній і тій самій хромосомі.
7. Закон Менделя.

ТЕСТ 282

А. Які гени під час мейозу найчастіше не розходяться в різні хромосоми й успадковуються разом?
Б. Яке явище порушує (змінює) порядок розміщений генів у хромосомі?

В. Під час якої фази мейозу відбувається обмін ділянками між гомологічними хромосомами?
Г. Що зумовлює перехід генів з однієї хромосоми в іншу?
Д. Які гени під час мейозу обмінюються місцями, переходячи з хромосоми в хромосому? Lf
1. Метафаза.
2. Профаза.
3. Зчеплені.
4. Алельні.
5. Перехрест і обмін ділянками хромосом.
6. Неалельні.

ТЕСТ 283

Гомозиготну дрозофілу із сірим тілом і нормальними крилами (ААВВ) схрестили з мухою-самцем, який має
чорне тіло і зачаткові крила (aabb). У першому поколінні F1 всі мухи були сірими з нормальними крилами (АаВЬ). У схрещуванні АаВЬ х aabb одержали 41,5 % чорних мух з зачатковими крилами і 41,5 % сірих мух з нормальними крилами — разом 83 %. Решта мух (17 %) були сірими з зачатковими крилами або чорними з нормальними крилами.
A. На, кого схожі мухи, яких одержано найбільше (83 %)?
Б. Як називають 17 % мух, які мали нові поєднання ознак?
B. Назвіть схрещування АаВЬ х aabb.
Г. Що спричинює виникнення мух з новими поєднаннями ознак, яких не було у батьків?
Д. Яке явище викликає появу мух з небатьківськими ознаками?
1. Рекомбінанти.
2. Комбіновані ознаки.
3. Аналізуюче.
4. Батьківські форми.
5. Обмін ділянками хромосом.
6. Зчеплення генів.
7. Перехрест хромосом, і

ТЕСТ 284

A. Що іноді відбувається в процесі мейозу під час кон'югації гомологічних хромосом?
Б. Внаслідок чого частина генів, які раніше перебували в одній хромосомі, виявляються в іншій гомологічній хромосомі?
B. Від чого залежить частота обміну генами?
Г. Назвіть показник, за яким оцінюють відносну відстань між генами в одній хромосомі.

Д. Що можна побудувати, маючи дані про відносну відстань між генами в хромосомі?
1. Генетичні карти хромосом.
2. Відстань між генами.
3. Перехрест хромосом.
4. Обмін ділянками хромосом.
5. Рекомбінація генів.
6. Відсоток рекомбінантних особин.
ТЕСТ 285

A. Де показано відносні відстані і послідовність розміщення генів у хромосомах?
Б. Що є одиницєю відстані між генами в одній хромосомі?
B. Назвіть число груп зчеплення в зиготі (організмі). 
Г. В якому порядку розміщені гени вздовж хромосоми?
Д. Який процес порушує зчеплення між генами?
1. Лінійно. 
2. Генетичні карти хромосом. 
3. 1 % перехрест (морганід). 
4. Гаплоїдне число хромосом. 
5. Морганіда.
6. Впорядковано, лінійно.
7. Кросинговер.

§ 43. ГЕНЕТИКА СТАТІ. УСПАДКУВАННЯ, ЗЧЕПЛЕНЕ ЗІ СТАТТЮ

А. Назвіть пари хромосом, які у самців і самок однакові, мають подібну будову.
Б. Як називають гомологічні хромосоми, які у самців і самок неоднакові за розміром?
В. Скільки статевих Х-хромосом у дрозофіли-самки? 
Г. Визначте число Х-хромосом у дрозофіли-самця. 
Д. Яких хромосом більше — статевих чи нестатевих?
1. Три. 
2. Дві. 
3. Аутосоми. 
4. Одна.
5. Статеві хромосоми.

ТЕСТ 287

A. Назвіть стать дрозофіли-самки.
Б. Яка стать у дрозофіли-самця?
B. Гамети самця чи самки визначають стать у дрозофіли?
Г. Яка стать у самок птахів, метеликів і плазуніи?
Д. Коли визначається стать у дрозофіли?
4зуй 97

1. Самка. 
2. Самець. 
3. Гомогаметна. 
4. Після запліднення.
5. Гетерогаметна.
6. У момент запліднення.
7. До запліднення»
ТЕСТ 288

А. Як називають три пари гомологічних хромосом з; чотирьох, які є в дрозофіли?
Б. Назвіть одну з пар хромосом дрозофіли, яка складається з неоднакових хромосом.
В. Котра з хромосом, про які йдеться, має більші розміри?
Г. Форма якої хромосоми, парної до попередньої, нагадує маленький гачок?
Д. Назвіть велику і малу гачкоподібну хромосоми.
1. Х-хромосома. 
2. Гетерохромосоми. 
3. Y-хромосома. 
4. Аутосоми. 
5. Статеві хромосоми.

ТЕСТ 289

Як іще називають стать у:
А — самок дрозофіли?
Б — самців дрозофіли? 
В — самців мух, жуків, ссавців?
Г —самців метеликів, птахів, плазунів?
Д. Скільки статевих хромосом у диплоїдному наборі самця коника (комаха з ряду прямокрилих)? ^
1. Одна. 
2. Гомозиготна. 
3. Гетерозиготна. 
4. Гомогаметна. 
5. Гетерогаметна.
6. Дві. 
7. Багато.

ТЕСТ 290

В яких тварин:
А — самки мають 12 хромосом, а самці — 11
Б — у самця одна статева хромосома, а в самки — дві?
В — стать визначається до моменту запліднення (з велнких яєць виплоджуються самки, з дрібних — самці)? Г — самець паразитує в організмі самки?
Д — стать визначається факторами довкілля?
1. Бонелія (червоподібна морська тварина).
2. Коник (комаха).
3. Ациракантус (багатощетинковий черв'як).
4. Динофілюс (багатощетинковий черв'як).
5. Попелиця.

ТЕСТ 291
Назвіть тварин, у яких:
А — стать змінюється в ході онтогенезу;
Б — самки відкладають запліднені і незапліднені яйця;
В — самки з віком перетворюються на самців;
Г —розмноження партеногенетичне і статеве;
Д —з незапліднених яєць розвиваються трутні (самці).
1. Бджоли. 
2. Мурашки. 
3. Джмелі. 
4. Риби-«чистильники». 
5. Мечоносці (акваріумні рибки).
6. Попелиця.
7. Дафнії.
8. Офріотрок (кільчасті черви).

ТЕСТ 292

Тварини якої статі мають: 
А — вищу смертність (ссавці, мухи)?
Б — загибель гусені тутового шовкопряда від вірусної хвороби?
В — стійкість зазначеної гусені проти вірусної хвороби?
Г — низьку життєздатність ембріонів курей?
Д. Які алелі часто є причиною загибелі тварин?
1. Гетерогаметна. 
2. Гомогаметна.
3. Летальні.
4. Рецесивні.
5. Гомозиготні.
6. Гетерозиготні. 
7. Самки.
8. Самці.

TECT 293

Які ознаки, зчеплені зі статтю, виявляються у: 
А — людини (нездатність деяких чоловіків розрізняти кольори)?
Б — людини (незсідання крові у деяких чоловіків)? 
В — кішок (руде забарвлення шерсті з чорними плямами)?
Г — півнів (колір пір'я)?
Д — дрозофіли (колір очей)?
1. Рябе «зозулясте» оперення. 
2. Білі очі. 
3. Черепахова масть.
4. Гемофілія.
5. Дальтонізм.

§ 44. ГЕНОТИП ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА, ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКОВІСТЬ

ТЕСТ 294

A. Які процеси визначає ген як неподільна одиниця спадкової інформації?
Б. Назвіть гени, які кодують будову білків та рибонуклеїнових кислот.
B. Визначте гени, які є місцем приєднання ферментів та інших біологічно активних сполук.
Г. Під час якого процесу гомологічні хромосоми можуть обмінюватися не тільки цілими генами, а й їхніми частинами?
Д. Що порушують найменші втрати закодованої в генах інформації?
1. Структурні. 
2. Мутації. 
3. Рекомбінації.
4. Кросинговер.
5. Цілісність гена.
6. Регуляторні (репресори, індуктори).

ТЕСТ 295

В яких організмів число структурних генів досягає: 
А — від одного до кількох сотень?
Б — близько тисячі? 
В —10 000?
Г — більш ніж 30 000
Д. Як називають ділянки між генами, які не несуть генетичної інформації? q
1. Спейсери. 
2. Екзони. 
3. Прокаріоти. 
4. Віруси. 
5. Бактерії (кишкова паличка).
6. Дрозофіла.
7. Людина.
8. Еукаріоти.
9. Інтрони.

ТЕСТ 296

A. Які блоки генів несуть інформацію про структуру певних білків?
Б. Назвіть частини (блоки) генів, які не несуть.жодної інформації.
B. Що може синтезуватися на обох кінцях гена, де інформація про структуру білка відсутня?
Г. Яка частина ДНК не несе ніякої генетичної інформації?
JL Визначте гени, які не кодують поліпептидів та РНК.

1. Структурні. 
2. Екзони. 
3. тРНК. 
4. Інтрони. 
5. Спейсери. 
6. Регуляторні. 
7. мРНК.
8. іРНК.

ТЕСТ 297

Яке число інтронів є всередині генів:
А — гемоглобіну?
Б —яєчного білка?
В — білка-колагену курки?
Г. У скільки разів кількість ДНК в ядрі більша за потрібну для кодування всіх структурних генів?
Д. В яких молекулах-попередниках копіюються гени матричної рибонуклеїнової кислоти?
1. Сім.
2. Вісім — десять.
3. Два. 
4. Про-мРНК. 
5. рРНК.
6. 51.

ТЕСТ 298

A. Які сполуки видаляють з молекул про-мРНК нітрони?
Б, 3 яких ділянок гена утворюється зріла мРНК (iPHK)?
B. Визначте блоки генів, які копіюються в мРНК (іРНК)? 
Г. Які частини гена несуть інформацію про первинну структуру білка? 
Д. В яких структурах міститься спадковий матеріал ор-анізмів-еукаріот?
1. Хромосоми. 
2. Спейсери. 
3. Екзони. 
4. Інтрони. 
5. Ферменти. 
6. Гормони.

ТЕСТ 299

А Як називають цитоплазматичну спадковість? 
Б. В яких органоїдах містяться цитоплазматичні гени? 
В. Де міститься цитоплазма, яка визначає вияв цитоплазматичних генів у потомства?
Г. Які органоїди клітини розмножуються прямим поділом?
Д. Назвіть ознаку, в успадкуванні якої беруть участь цитоплазматичні гени.
1. Ядерна. 
2. Позаядерна. 
3. Строкатість листя. 
4. Яйцеклітина.
5. Пластиди.
6. Мїтохондрїї.
7. Центріолі.

ТЕСТ 300

Вкажіть види взаємодії генів:
А — алельних;
Б — неалельних;
В — коли один ген пригнічує дію іншого, неалельного гена;
Г — коли два гени визначають розвиток однієї ознаки;
Д — коли ознака визначається багатьма домінантними генами.
1. Епістаз. 
2. Полімерія. 
3. Комплементарність. 
4. Повне домінування.
5. Неповне домінування.
6. Кодомінування.

ТЕСТ 301

В F1 від схрещування сірого і білого кролів, які є гомозиготними, одержали тільки сірих кроленят. У другому поколінні (F2), від схрещування F1 x F1 відбулося розщеплення: 9 сірих, 3 чорних і 4 білих. Чорні кроленята — це нова ознака, яка виникає внаслідок взаємодії двох домінантних генів А і С. Ген С зумовлює чорний колір шерсті, його відсутність (с) — білий колір. Ген А спричинює нерівномірний розподіл пігменту вздовж волосин. Біля основи волосин пігменту багато, волосини темні, а їх кінчики білі. Тому шерсть виглядає сірою. Рецесивний ген а не впливає на розподіл пігменту і тому поєднання цього гена з геном С дає чорну масть кроликів.
Визначте генотипи кроленят:
A. Чорних.
Б. Сірих.
B. Білих.
Г. Які кролики є гомозиготними за двома парами генів?
Д. Визначте генотипи кроленят, які є гетерозиготними за двома парами генів.
1. ААСС. 
2. ААсС. 
3. ААсс. 
4. АаСС. 
5. АсСс. 
6. Аасс. 
7. ааСС 
8. ааСс. 
9. аасс.

ТЕСТ 302

А. Визначте дію гена, коли він визначає не одну, а декілька ознак. Наприклад, ген «білі очі» зумовлює одночасно колір очей і низьку плодючість дрозофіл
Б. Що виявляється під час аналізу успадкування кольору шерсті кроликів, коли один ген змінює дію іншого гена?

В. Якщо схрестити сірого і білого гомозиготних кролів, то н Fi усе потомство сіре. Що ілюструє це явище? 
Г. В F2 від схрещування гібридних кролів F1 x F1 одержали сірих, білих і чорних потомків у відношенні 9:4:3. Чим пояснюється таке розщеплення?
Д. Що виникло в процесі еволюції, коли окремі гени, визначаючи розвиток певних ознак, виявилися в тісному зв'язку між собою і тому діють на фенотип комплексно?
1. Цілісність генотипу.
2. Правило одноманітності гібридів.
3. Взаємодія неалельних генів.
4. Множинна дія генів.

ТЕСТ 303

Визначте колір квітів гвоздик, які мають різні генотипи. Два домінантні гени А і В у них разом (комплементарно) зумовлюють червоний колір квітів, а окремо — білий, так само, як і гени а і b:
А — АаВb, ААВb;
Б — AAbb;
В — ааВВ;
Г —АаВВ, ААВb;
Д — aabb.
1. Червоний. 
2. Білий. 
3. Рожевий.

ТЕСТ 304

У породи курей білий леггорн є домінантний ген чорного кольору С, дія якого знищується неалельним домінантним геном І, що є інгібітором. Інша порода курей білий плімутрок генетично біла, бо в неї ці самі гени перебувають у рецесивному стані — ссіі. Курчата від схрещування цих порід у першому поколінні всі білі, а в другому розщеплюються у відношенні 13 білих : 3 чорних.
Які генотипи у курей:
А — породи білий леггорн?
Б — чорних гібридів другого покоління? 
В — білих гібридів другого покоління?
Г — білих гібридів першого покоління?
Д — породи білий плімутрок?
1. СсІі. 
2. ссіі. 
3. ССІІ. 
4. ССіі.
5. Ссіі. .
6. CсІІ.
7. cсІІ.

ТЕСТ 305

Гени А або В окремо визначають кулясту форму гарбузів, разом (АВ) — дископодібну, а рецесивні гени а і b — видовжену. Якою буває форма гарбузів гдд впливом:
А — двох домінантних неалельних полімерних генів (А—В—)?.
Б — одного з цих домінантних генів (A—bb або ааВ—)
В — двох рецесивних генів (aabb)?
Г. Які ознаки тварин визначаються дією полімерних генів?
Д. Вияви яких явищ знищуються полімерними генами?
1. Урожайність. 
2. Дископодібна. 
3. Мутації. 
4. Кулеподібна. 
5. Видовжена.
6. Приріст.
7. Продуктивність.
8. Рекомбінації.

ТЕСТ 306

Які додаткові ознаки зумовлює один і той самий ген, що контролює:
А — сліпоту, цироз печінки, недоумкуватість (у людини)?
Б — видовжені пальці, вади серця (у людини)?
В — зниження плодючості, скорочення тривалості життя (у дрозофіли)?
Г — червоно-фіолетові віночки квітів картоплі? 
Д. Назвіть вид взаємодшгенів, коли один ген визначає розвиток не однієї, а багатьох ознак.
1. Арахнодактилія. 
2. Множинна дія. 
3. Галактоземія. 
4. Плейотропія.
5. Рожеві бульби картоплі.
6. Білі очі.

§ 45. ВЗАЄМОДІЯ ГЕНОТИПУ ТА УМОВ ДОВКІЛЛЯ. МОДИФІКАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ

ТЕСТ 307

A. Визначте мінливість, яка не стосується змін генотипу.
Б. Як називають мінливості, спричинені впливом умов зовнішнього середовища?
B. Що утворюється внаслідок взаємодії генотипу з умовами зовнішнього середовища?

Г. Від чого залежить розмах варіацій (мінливість) ознак організмів?
Д. За умов найкращої годівлі корова дає 4000 кг молока і більше за рік, а поганої — близько 2000 кг. Назвіть коливання надоїв у межах 2000-4000 кг молока.
1. Хромосоми. 
2. Генотип. 
3. Модифікаційна. 
4. Умови середовища.
5. Норма реакції.
6. Мутації.
7. Фенотип.

TECT 308

A. До якої мінливості належить норма реакції?
Б. Які ознаки мають дуже широку норму реакції?
B. Назвіть ознаки, які зазнають значних змін залежно під умов зовнішнього середовища.
Г. Визначте ознаки, які не змінюються, незважаючи на зміни умов зовнішнього середовища.
Д. Як називають сукупність ознак організму?
1. Генотип. 
2. Колір очей. 
3. Надої, молочність. 
4. Модифікації. 
5. Врожайність. 
6. Колір плодів. 
7. Фенотип. 
8. Групи крові.

ТЕСТ 309

Як змінюється:
А — форма листків стрілолиста у швидкобіжучій воді?
Б — колір шкіри білої людини від сонячного опромінення?
В — концентрація еритроцитів у крові за умов високогір'я?
Г — стан шерсті тварин після осіннього линяння?
Д — колір шерсті зайців зимою?
1. Густішає. 
2. Темнішає. 
3. Стає стьожкоподібним. 
4. Білішає.
5. Зростає.
6. Поширюється.

ТЕСТ 310

Які довготривалі впливи людини на тварин не успадковуються:
А — вилущення хвостів у домашніх тварин?
Б — відрубування хвостів у дослідах А. Вейсмана?
В — відгодівля тварин?
Г — годівля, яка збільшує надої молока?
Д — стриження вовни?

1. Миші. 
2. Корови. 
3. Свині, худоба. 
4. Собаки породи доберман, ротвейлер та ін.
5. Канарейка.
6. Вівці.
7. Щури.

ТЕСТ 311

Що відбувається з модифікаціями, якщо: 
А — дія фактора, який їх викликає, припиняється? 
Б — вони виникли на ранніх етапах онтогенезу? 
Яка їжа личинок визначає розвиток:
В — робочих бджіл (недорозвинені самки)? 
Г — дозрілих самок бджіл (маток, цариць)? 
Д. Від чого залежить ступінь волохатості черевця рачка артемії?
1. Солоність води. 
2. Маточкове молочко. 
3. Перга (пилок рослин і мед).
4. Зникають.
5. Зберігаються.

ТЕСТ 312

A. За яких умов виникають мутації?
Б. Що утворюється на затіненій нижній частині стебла картоплі у грунті?
B. На що перетворюється верхівка суцвіття ранника у разі затінення і занурення її у воду?
Г. Чим визначаються межі норми реакції?
Д. Яка шерсть виростає у кролів на вибритих ділянках за низьких температур?
1. Підземні бульби. 
2. Незвичайні. 
3. Звичайні. 
4. Генотип. 
5. Фенотип. 
6. Біла.
7. Чорна.
8. Бульба.

ТЕСТ 313

Як називають:
А — максимальне і мінімальне значення числових показників певної ознаки?
Б — окремі вирази (виміри) ознаки?
В —фяд чисел, що виражають різні значення ознаки?
Г — місцезнаходження найбільшого числа вимірів у цьому ряду?
Д — графічне зображення ряду вимірів?
1. Середня частина. 
2. Розмах мінливості. 
3. Варіаційний ряд. варіаційного ряду. 
4. Крива варіаційного ряду.
5. Варіанта.

ТЕСТ 314

Як називають:
А — рад мінливості будь-якої ознаки (наприклад, довжина листків)?
Б — максимальний і мінімальний вияви ознаки, що иивчається?
В — графічне зображення мінливості ознаки?
Г — варіанти (окремі виміри), зустріваність яких у варіаційному ряду найбільша?
Д — межі варіаційного ряду?
1. Варіаційна крива. 
2. Варіаційний ряд. 
3. Середні.
4. Розмах варіацій.
5. Норма реакції.

§ 46. МУТАЦІЙНА МІНЛИВІСТЬ. ТИПИ МУТАЦІЙ

ТЕСТ 315

А. Який вид мінливості не змінює генотип організму?
Б. Визначте зміни, які впливають на генотип організму.
В. Назвіть окремі випадки спадкових змін ознак. 
Г. Які спадкові зміни генетичного складу геному виникають у процесі схрещування?
Д. Як назвав голландський ботанік де Фріз помітні стрибкоподібні спадкові зміни ознак у рослини енотери? 1. Рекомбінації. 
2. Мутації. 
3. Варіації.
4. Модифікації.

ТЕСТ 316

A. Визначте спадкові зміни генів у генотипі організмів, які є новими.
Б. Назвіть нові поєднання батьківських генів у потомства.
B. Які морфологічні мутації трапляються у дрозофіли? 6, £ Г. Зазначте фізіологічні мутації дрозофіл.
Д. Які мутації (їх найбільше) фенотипово не виявляються?
1. Рецесивні. 
2. Рекомбінації. 
3. Плодючість. 
4. Мутації. 
5. Тривалість життя,
6. Колір очей, тіла.
7. Форма крил.
8. Домінантні.

ТЕСТ 317

Коли відбувається:
А — кон'югація гомологічних хромосом?
Б — незалежне розходження гомологічних хромосом?
В — випадкове поєднання й утворення пар алельних генів?
Г — формування веретена поділу клітини?
Д — перехрестя хромосом (кросинговер)?
1. Телофаза. 
2. Метафаза. 
3. Профаза мейозу. 
4. Анафаза першого мейотичного поділу.
5. Момент запліднення.

ТЕСТ 318

Як називають мутації, що можуть бути:
А — несподіваними?
Б — корисними, шкідливими, нейтральними?
В — спадковими?
Г — багаторазовими?
Д —непередбачуваними?4
1. Раптові. 
2. Невизначені. 
3. Стійкі.
4. Повторювані.
5. Ненаправлені.

ТЕСТ 319


Як називають мутації, що:
А — виникають у статевих клітинах? 
Б — виникають у нестатевих клітинах?
В — знижують життєздатність?
Г — викликають загибель організмів?
Д — є нейтральними, корисними або шкідливими?
1. Сублетальні
2. Летальні. 
3. Невизначені. 
4. Генеративні. 
5. Соматичні.

ТЕСТ 320

Як називають мутації, пов'язані зі зміною:
А — кількості наборів хромосом?
Б — складу хромосом, їх перебудовою?
В — окремих генів (послідовності нуклеотидів)?
Г — хромосом у статевих клітинах?
Д — хромосом у нестатевих клітинах?
1. Генеративні. 
2. Соматичні. 
3. Генетичні. 
4. Геномні.

ТЕCT 321

A. Як називають набір хромосом у клітинах?
Б. Яким може бути набір хромосом?
B. За якого набору хромосом урожайність рослин підвищується?
Г. Визначте набір хромосом у м'яких пшениць, деяких сортів цукрових буряків, садових суниць тощо.
Д. Чи можлива поява мутації, яка б відразу сприяла кращому пристосуванню організму до умов довкілля?
1. Малоймовірна. 
2. Можлива. 
3. Каріотип. 
4. Поліплоїдний. 
5. Диплоїдний.
6. Гаплоїдний.

ТЕСТ 322

A. При якій спадковій хворобі в соматичних клітинах людини замість 46 є 47 хромосом (зайва мала 21-ша хромосома)?
Б. Назвіть спадкову хворобу людини, при якій виявляється незсідання крові.
B. Яка спадкова хвороба не дає людині (чоловікам) змоги розрізняти кольори?
Г. Наведіть приклади успадкування нормальних морфологічних і фізіологічних ознак людини.
Д. Під час діагностування якої спадкової хвороби людини застосовують біохімічні методи?
1. Гемофілія. 
2. Групи крові.—
3. Хвороба Дауна. 
4. Колір волосся, очей. 
5. Дальтонізм. 
6. Цукровий діабет. 
7. Ластовиння.

ТЕСТ 323

Визначте типи хромосомних мутацій, коли: 
А — хромосома стає коротшою і втрачає частину генів;
Б — у хромосомі з'являється додатковий фрагмент; 
В — змінюється порядок розміщення генів у хромосомі;
Г — відокремлена частина однієї хромосоми прикріплюється до іншої негомологічної хромосоми;
Д — додатковий фрагмент хромосоми переноситься з іншої гомологічної хромосоми.
1. Обмін ділянками хромосом.
2. Вставка.
3. Повертання ділянки хромосоми на 180°.
4. Втрата ділянки хромосоми.
5. Дублікації.

ТЕСТ 324

Визначте мутації, які:
А — виявляються, тільки в гомозиготному стані;
Б— є прихованими;
В — виявляються частково;
Г — виникають з невідомих причин;
Д — порушують послідовність нуклеотидів ДНК.
1. Рецесивні. 
2. Субдомінантні. 
3. Випадання нуклеотидів. 
4. Поява зайвих нуклеотидів. 
5. Зміна послідовності нуклеотидів. 
6. Спонтанні.
7. Самочинні.

§ 47. ПРИЧИНИ МУТАЦІЙ. ЗАКОН ГОМОЛОГІЧНИХ РЯДІВ СПАДКОВОЇ МІНЛИВОСТІ

ТЕСТ 325

Визначте фізичні, хімічні, біологічні мутагени та їхню дію:
А — кратне збільшення наборів хромосом у клітині; 
Б — руйнування веретена поділу;
В — підвищення частоти мутацій;
Г — подвоєння кількості хромосом у клітинах;
Д — перенесення генетичної інформації (генів) з однієї клітини в іншу.
1. Віруси. 
2. Рентгенівське
3. Гамма-випромінювання.
4. Газ іприт, випромінювання.
5. Колхіцин.

ТЕСТ 326

Назвіть:
А — біологічні механізми, спрямовані на захист генетичної інформації від мутацій;
Б — здатність мутацій виявлятися у будь-яких організмів;
В — здатність однакової дози мутагена викликати в генетично однакових організмів різні спадкові зміни;
Г — незалежність ступеня вираженості мутації від інтенсивності і тривалості дії мутагенних факторів;
Д — відсутність нижнього порогу дії мутагенних факторів.
ПО

1. Неспрямованість. 
2. Невизначеність. 
3. Універсальність. 
4. Виродженють генетичного коду.
5. Повторюваність генів.

ТЕСТ 327

Яка доза радіації є летальною (смертельною) для:
А — людини?
Б — деяких комах імаго?
В — зародків комах?
Г — скорпіонів, багатоніжок (ківсяк)?
Д — бактерій?
1. Понад 100 Гр. 
2. 7 Гр. 
3. 10 тис. Гр. 
4. 2 Гр. 
5. Понад 1000 Гр.

ТЕСТ 328

Академік М. І. Вавилов встановив закон гомологічних рядів у спадковій мінливості, за яким генетично близькі види і роди характеризуються подібними рядами спадкової мінливості. Цей закон він проілюстрував прикладами спадкової мінливості ознак представників родини злакових.
A. Які колоски бувають у злаків?
Б. Назвіть колір зерен пшениці, жита, ячменю та інших злакових культур.
B. Визначте форму зерен у цих самих культур. 
Г. Яка консистенція зерна у різних злаків?
Д. Який однаковий колір шерсті трапляється у різних видів гризунів, що підтверджує існування гомологічних рядів спадкової мінливості також і в тварин?
1. Сірий. 
2. Білий. 
3. Округла. 
4. Остисті. 
5. Червоні. 
6. Безості. 
7. Видовжені. 
8. Скловидна. 
9. Борошниста.
10. Короткоостисті. 
11. Сіро-зелені.
12. Чорний.

ТЕСТ 329

A. Які мутації викликаються поширеними мутагенними факторами?
Б. Що дають мутагенні фактори для селекції рослин і мікроорганізмів?
B. Назвіть біологічний метод боротьби з шкідливими видами тварин, розроблений О. С. Серебровським.
Г. Визначте мутації, які виникають внаслідок дії газу іприту.

Д. У вивчення яких мутагенів значний внесок зробила генетична школа українського вченого академіка С. М. Гершензона?
1. Хімічні. 
2. Фізичні. 
3. Стерилізація самців. 
4. Різноманітність вихідного матеріалу.
5. Індуковані.

§ 48. ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦІЙ

ТЕСТ 330

Виняткове значення генетики популяції для розвитку еволюційної теорії обгрунтовано працями:
А — вченого, який закінчив та певний час працював у Київському університеті, а згодом переїхав до США; J
Б — вчених, які з позицій генетики розвивали гіпотезу еволюції Ч. Дарвіна;
В — вченого, генетична школа якого сформувалася і працювала в Україні;
Г — російських вчених, які створили теорію генетико-автоматичних процесів у популяції;
Д — американського вченого, який запропонував термін «дрейф генів».
1. С. М. Гершензон. 
2. С. С. Четвериков. 
3, Ф. Г. Добжанський. 
4. С. Райт. 
5. М. П. Дубінін. 
6. Д. Д. Ромашов. 
7. Р. Фішер.

ТЕСТ 331

Значте^мови, необхідні для виявлення дії закону Харді-Вайнберга в будь-якій популяції:
А — відсутність нових спадкових змін генів; 
Б — наявність вільного схрещування особин; 
В — відсутність нових поєднань батьківських генів; 
Г — відсутність переміщень особин в інші ареали; 
Д — просторова і фізіологічна відокремленість.
1. Мутації. 
2. Міграції. 
3. Рекомбінації. 
4. ІІанміксія. 
5. Ізоляція.

ТЕСТ 332

Як зідно із законом Харді-Вайнберга в ряду поколінь змінюється:
А — концентрація домінантних і рецесивних генів?

Б — число нових мутацій?
В — вибірковість схрещувань?
Г — виникнення нових рекомбінацій генів?
Д — міграція особин?
1. Не повинна бути. 
2. Залишається сталою. 
3. Не допускається. 
4. Відсутні. 
5. Не виникають.

ТЕСТ 333

Назвіть популяцію, дрейф генів у якій є реальним явищем, якщо вона:
А — складається з невеликого числа особин; 
Б — має зростаюче число гомозигот;
В — зазнає періодичних коливань чисельності особин;
Г — постійно втрачає гібридні особини;
Д — нагромаджує алелі, які знижують життєздатність особин.
1. Рецесивні. 
2. Домінантні. 
3. Гомозиготація. 
4. Малочисегтьна. 
5. Популяційні хвилі.
6. Багаточисельна.

ТЕСТ 334

Назвіть:
А — сукупність усіх генів, що є в популяції; 
Б — гени чи алелі, які фенотипово не виявляються; 
В — особини, які мають приховані гени; 
Г — мутації, які є резервом спадкової мінливості; 
Д — загальне зниження пристосованості популяції до умов існування.
1. Рецесивні. 
2. Домінантні. 
3. Кодомінантні. 
4. Генетичний тягар. 
5. Генофонд.

§ 49. ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ СЕЛЕКЦІЇ. ПОНЯТТЯ ПРО СОРТ, ПОРОДУ, ШТАМ. ШТУЧНИЙ ДОБІР ТА ЙОГО ФОРМИ

ТЕСТ 335
А. Яка наука займається створенням нових і поліпшенням уже існуючих сортів рослин, порід тварин і штамів мікроорганізмів?
Б. Назвіть сукупність особин (популяцію), яка штучно створена людиною і характеризується певними спадковими особливостями, спадково закріпленою продуктивністю та низкою структурних (морфологічних) ознак.

В. Що формується в організмі під впливом зовнішніх умов (утримання, годівлі, агротехніки)?
Г. Визначте фактор, який завжди враховують_щд час виведення нових порід тварин і сортів рослин.
Д. Де перевіряють новостворені сорти рослин?
1. Держсортомережа. 
2. Порода, сорт, штам. 
3. Селекція. 
4. Фенотип. 
5. Клімат.

ТЕСТ 336

Як називають штучно створену людиною сукупність особин, що характеризується певними спадковими особливостями, спадково закріпленою продуктивністю і низкою морфологічних та фізіологічних ознак?
Б. Назвіть основні методи селекції рослин.
В. Визначте метод виділення з вихідного матеріалу групи особин, які мають бажані для селекціонера ознаки. 
Г. Зазначте метод виділення окремих особливо цінних особин і розведення від них потомства, яке має певні цінні якості.
Д. Який ефект виникає під час використання схрещувань між особинами різних самозапильних ліній?
1. Індивідуальний добір. 
2. Гібридизація. 
3. Гетерозис. 
4. Генотип. 
5. Сорт. 
6. Добір. 
7. Породи.
8. Масовий добір.

ТЕСТ 337

Як називають:
А — штучне нестатеве розмноження?
Б — потомство однієї клітини?
В — комплекс заходів, за допомогою яких встановлюють придатність, пристосованість тварин чи рослин до умов певної природної зони?
Г — процес добору і розмноження людиною кращих за продуктивністю тварин і рослин?
Д — науку про теоретичні основи та методи створення нових популяцій (груп) тварин, рослин і  мікроорганізмів?
1. Штам. 
2. Чиста культура. 
3. Клонування. 
4. Сорт.
5. Районування.
6. Селекція.

ТЕСТ 338

Який до6ір:
А — застосовувала людина, первісно створюючи культурні рослини і свійських тварин?

Б — є плановим?
В — викликає зміни однієї ознаки залежно від іншої?
Г — здійснює людина (селекціонер) нині?
Д — розпочинається ;з однієї окремої чимось цінної особини?
1. Природний. 
2. Штучний. 
3. Несвідомий. 
4. Методичний. 
5. Індивідуальний.
6. Корелятивний.

§ 50. СИСТЕМИ СХРЕЩУВАНЬ ОРГАНІЗМІВ ЇХНІ ГЕНЕТИЧНІ НАСЛЩКИ

ТЕСТ 339

Назвіть:
А — процес об'єднання генетичного матеріалу генетично різних клітин (особин);
Б — споріднене схрещування;
В — ослаблення або виродження потомства, одержаного вщ споріднених схрещувань;
Г — неспоріднені схрещування;
Д — підвищення продуктивності міжлінійних гібридів.
1. Гібридна депресія.
2. Гетерозис. 
3. Інбридинг. 
4. Аутбридинг.
5. Гібридизація.

ТЕСТ 340

Наслідком споріднених схрещувань може бути: 
А — утворення чистих ліній;
Б — формування константності спадкових ознак;
В — розщеплення вихідної популяції на генетично різні групи;
Г —закріплення цінних ознак;
Д — виникнення негативних явищ.
1. Гомозиготи
2. Гетерозиготи. 
3. Чистосортність. 
4. Чистопородність. 
5. Гомозиготація. 
6. Гомозиготні лінії. 
7. Інбредна депресія.

ТЕСТ 341

A. Що спостерігається у 10-му поколінні самозапильних рослин?
Б. Визначте фактор, який не дає змоги одержати абсолютно 100 % гомозиготне потомство.
B. На які групи розщеплюється популяція після тривалих споріднених схрещувань?

Г. Нащадками яких шлюбів є 20 % дітей-альбіносів?
Д. Скільки різних гомозиготних ліній може виникнути серед потемків дигетерозиготних схрещувань (теоретично)?
1. Мутації. 
2. Повна гомозиготність. 
3. Повна гетерозиготність. 
4. Споріднені. 
5. Гомозиготні лінії. 
6. Чотири. 
7. Два. 
8. Вісім.

ТЕСТ 342

A. Визначте особин, у яких впродовж останніх 6 поколінь спільних предків немає.
Б. Яке явище спостерігається в разі схрещування інбредних ліній?
B. В яких форм більша кількість і вища активність ферментів?
Г. Які наслідки дає схрещування інбредних ліній у першому поколінні гібридів F1?
Д. Що відбувається в кожному наступному поколінні у разі неспоріднених схрещувань?
1. Вища продуктивність. 
2. Гібридна сила. 
3. Гетерозис. 
5. Гетерозисні. 
6. Гетерозиготні.
7. Зростання гетерозиготності потомства.
4. Неспоріднені.
 
ТЕСТ 343

Зазначте, в яких випадках гетерозис підвищує продуктивність багатьох:
А — кормових культур на 20-25 %;
Б — овочевих культур;
В — гібридних курей на 20-25 яєць за рік;
Г — гібридних курей м'ясних порід;
Д — гібридів рослин (тварин).
1. Бройлери. 
2. Схрещування леггорнів з австралорпами
3. Кукурудза. 
4. Перше покоління. 
5. Друге покоління. 
6. Цибуля. 
7. Томати. 
8. Огірки.

ТЕСТ 344

Яких тварин і рослин створили селекціонери, схрещуючи:
А— кобилу з ослом?
Б — вівцю з диким гірським бараном?

В -— яка з великою рогатою худобою? 
Г — білугу з стерляддю? 
Д — пшеницю з житом?
1. Тритикале. 
2. Сарлик. 
3. Хайнак. 
4. Архаромеринос. 
5. Мул. 
6. Вістер.

ТЕСТ 345

Як називають штучне нестатеве розмноження?
Б. Яким методом можна розмножувати безплідні міжвидові і міжродові гібриди?
В. Визначте схрещування особин, які належать до різних видів і родів.
Г. Що застосував генетик Г. Д. Карпетченко у 1924 p., щоб подолати стерильність гібрида капусти з редькою?
Д. Який добір застосовували древні люди, одомашнюючи собаку?
1. Клітинна інженерія. 
2. Клонування. 
3. Поліплоїдія. 
4. Міжвидова гібридизація. 
5. Віддалена гібридизація. 
6. Несвідомий. 
7. Методичний.

§ 51. ЦЕНТРИ РІЗНОМАНІТНОСТІ ТА ПОХОДЖЕННЯ КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН. РАЙОНИ ОДОМАШНЕННЯ ТВАРИН

ТЕСТ 346
Вивчивши різноманітність і поширення сортів культурних рослин, академік М. І. Вавилов визначив центри їхнього походження.
В яких центрах походження культурних рослин виникли:
А — близько половини всіх відомих культурних рослин (рис, цукрова тростина, огірки), які були створені в Індії, Індокитаї, Південному Китаї і на прилеглих островах?
Б — соя, гречка, редька, чумиза (вид проса), яблуні, груші, шовковиці, деякі, цитрусові, які виникли в Центральному і Східному Китаї, Тайвані, Японії, Кореї (до 20 % усіх відомих культур)?
В — деякі форми пшениці, жита, ячменю, вівса, гороху, нугу, сочевиці, моркви, цибулі, бавовнику, льону, винограду, абрикоса, груші, мигдалю, волоського горіха та деяких інших плодових культур, які походять з країн
Малої Азії, Середньої Азії, Ірану, Афганістану, Південно-Західної Індії (до 14 % світової культурної флори)? 
Г — близько її % видів культурних рослин (оливи, конюшина, капуста, цукрові буряки, люпин, інші кормові культури), які виникли на узбережжі морів, що омивають південь Європи і північ Африки? 3~
Д — зернове сорго, кавове дерево, один із видів бананів, особливі форми ячменю і твердої пшениці, які трапляються в нагір'ях Ефіопії та на частині Аравійського півострова? і.
1. Абісінський.
2. Південно-Західноазіатський.
3. Східноазіатський.
4. Південноазіатський тропічний.
5. Середземноморський.
6. Центральноамериканський.
7. Андійський (Південноамериканський).

ТЕСТ 347

Де батьківщина (центри походження):
А — кукурудзи?
Б — капусти?
В — довговолоконного бавовнику, червоного перцю, какао, гарбуза, квасолі, тютюну?
Г — картоплі, томатів, арахісу, ананаса, деяких лікарських рослин (кокаїновий кущ, хінне дерево)?
Д — рису і цукрової тростини?
1. Абісінський.
2. Південно-Західноазіатський.
3. Андійський (Південноамериканський).
4. Південноазіатський тропічний,
5. Середземноморський.
6. Схцщоазіатський.
7. Центральноамериканський.

ТЕСТ 348

Які культурні рослини:
А — нині в природі не трапляються?
Б — трапляються в природі?
В — створені схрещуванням капусти і свиріпи?
Г — мають понад 4000 сортів?
Д — були першими введені в культуру?
1. Пшениця. 
2. Цибуля. 
3. Капуста. 
4. Кукурудза. 
5. Ріпак.

ТЕСТ 349

Назвіть предків:
А — коня; 
Г — кози;
Б — корови; 
Д — свині.
В — вівці;
1. Тарпан. 
2. Тур. 
3. Чубук. 
4. Архар. 
5. Безоаровий (гвинторогий) козел. 
6. Дикий європейський або азіатський кабан.

ТЕСТ 350

Як давно одомашнено:
А — свиню?
Б — собаку?
В — кота (у Єгипті)?
Г — вівцю й козу?
Д — велику рогату худобу?
1. 5 тис. років тому. 
2. 9-Ю тис. років тому. 
3. 5-9 тис. років тому. 
4. 4 тис. років тому. 
5. 10-15 тис. років тому.

ТЕСТ 351

Коли було одомашнено:
А — курей (у Південно-Схвдній Азії)?
Б — індиків (у Центральній Америці)?
В — гусей (сірі гуси і зараз є в природі)?
Г — кролів (у Греції)?
Д — тутового шовкопряда (у Китаї)?
1. 5-6 тис. років тому. 
2. 2 тис. років тому. 
3. З тис. років тому. 
4. 4 тис. років тому. 
5. 5 тис. років тому.

ТЕСТ 352

На які групи поділяються:
А — 200 відомих порід коней?
Б — понад 400 порід великої рогатої худоби?
В —породи курей?
Г — близько 70 порід овець?
Д — близько 450 порід свійських голубів?
1. Молочні. 
2. Яєчні (несучі). 
3. Верхові. 
4. Вовнові. 
5. Тяглові (ваговози). 
6. М'ясні. 
7. Поштові.
8. Шубні. 
9. М'ясо-вовнові. 
10. М'ясо-яєчні. 
11. Декоративні.

§ 52. ОСОБЛИВОСТІ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИН, ТВАРИН І МІКРООРГАНІЗМІВ
ТЕСТ 353
A. Які культурні рослини є поліплоїдами?
Б. В яких рослин полігатоїди одержано експериментально?
B. Які рослини використав у 1924 р. генетик Г. Д. Кар-летченко для перетворення їх на поліплоїди й одержання плодючого міжродового гібриду рафанобрасіка?
Г. Який бур'ян схрестив з пшеницею академік М. В. Цицин і одержав цінний багаторічний гібрид?
Д. Яка нова культурна рослина була одержана внаслідок віддаленої гібридизації пшениці і жита?
1. Пирій. 
2. Пшениш. 
3. Цукровий буряк. 
4. Картопля.
5. Садові суниці. 
6. Гречка. 
7. Редька.
8. Тритикале. 
9. Капуста.

ТЕСТ 354

A. Що є вихідним матеріалом для схрещування з метою отримання ефекту гетерозису?
Б. Якими стають генотипи після тривалого самозапилення?
B. Які наслідки самозапилення рослин і споріднених схрещувань тварин?
Г. В який стан переходять рецесивні мутації після самозапилення і споріднених схрещувань?
Д. Що дає перехресне запилення між різними самозапильними лініями?
1. Виродження. 
2. Гетерозис. 
3. Чисті лініїі,
4. Гомозиготні. 
4. Зниження життєздатності. 
5. Зменшення продуктивності. 
7. Самозапильні лінії. 
8. Високоврожайні гібриди.

ТЕСТ 355

A. Як називають метод схрещування різних самозапильних ліній?
Б. Що спостерігається в першому гібридному поколінні F1 після схрещування деяких самозапильних ліній між собою? і^
B. Який урожай одержують у наступні роки від схрещування F1 х F1, F1 x F2 і т. д.? ц

Г. Чи можна визначити, які серед самозапильних ліній після схрещування їх між собою дадуть високий урожай, тобто виявлять ефект гетерозису? її,
Д. Як підбирають самозапильні лінії з тим, шоб після схрещування їх між собою одержати вагомий приріст урожаю? Q
1. Так,
2. Ні,
3. Міжлінійна гібридизація.
4. Низький врожай.
5. Найвищий врожай.
6. Експериментально.

ТЕСТ 356

A. Від чого залежить ефективність добору?
Б. Що дає для селекції гібридизація, схрещування рослин різного географічного походження, підвищення мутантної мінливості під впливом різних зовнішніх факторів?
B. Які дії (методи) дають найкращі результати в селекції? 
Г. В яких популяціях добір малоефективний?
Д. Які дві групи факторів найбільше впливають на якість нового сорту чи породу тварин?
1. Штучний добір. 
2. Схрещування. 
3. Різноманітність матеріалу. 
4. Методичний добір. 
5. Комбінативна мінливість. 
6. Чисті лінії. 
7. Діяльність людини.

ТЕСТ 357

A. Назвіть явище кратного збільшення числа хромосом в ядрах рослинних клітин.
Б. Дією якої речовини (отрути) досягають подвоєння числа хромосом у клітині щд час її поділу?
B. Як називають поздовжні половини хромосом, які розходяться до полюсів клітини в мітозі?
Г. Як називають набір хромосом, який є в гаметах?
Д. Назвіть три і чотири набори хромосом, які трапляються у клітинах культурних рослин.
1. Гаплоїдний. 
2. Хроматиди. 
3. Диплоїдний. 
4. Поліплоїдія. 
5. Колхіцин. 
6. Триплоїдний. 
7. Тетраплоїдний.

ТЕСТ 358

Назвіть;
А — особливий спосіб штучного об'єднання частин різних рослин;
Б — різні форми схрещувань;
В — форми штучного добору;
Г — явище подвоєння числа хромосом без поділу клітин;
Д — метод одержання генетично нових форм.
1. Щеплення. 
2. Поліплоїдія. 
3. Споріднене. 
4. Масовий. 
5. Неспоріднене. 
6. Міжвидове. 
7. Експериментальний мутагенез. 
8. Індивідуальний.

ТЕСТ 359

A. Назвіть частину рослини, яку прищеплюють до іншої рослини.
Б. Назвіть частину рослини, що має корінь і до неї прищеплюють живець.
B. Яким методом вивів сорт груші бере зимова російський селекціонер І. В. Мічурін, поєднавши зимостійкість груші-дички з цінними якостями груші культурного південного сорту?
Г. Які засоби дають змогу поширювати нові цінні сорти плодових культур?
Д. Внаслідок яких мутацій виникли сорти плодових культур?
1. Ментора. 
2. Прищепа. 
3. Соматичні. 
4. Генеративні. 
5. Щеплення. 
6. Живець.
7. Вегетативне розмноження. 
8. Підщепа. 
9. Віддалена гібридизація.

ТЕСТ 360

Яке схрещування застосовують у селекції тварин для;
А — переведення певних ознак у гомозиготний стан?
Б — виведення нових порід?
В — усунення дії несприятливих рецесивних генів?
Г — закріплення цінних ознак?
Д — одержання ефекту гетерозису?
1. Віддалена гібридизація.
2. Неспоріднене.
3. Споріднене.
4. Міжлінійне,
5. Міжпородне.

ТЕСТ 361

A. Який добір найчастіше застосовують у генетиці тварин?
Б. Схрещування яких порщ свиней дає ефект гетерозису?
B. Які ознаки визначають у плідників за якістю їхнього потомства (дочок)?
Г. Що застосовують для того, щоб якнайдовше використовувати дуже цінних плідників?
Д. Як називають метод отримання ембріонів цінних порід великої рогатої худоби, який дає змогу одержувати замість одного до десяти телят від корови за рік?
1. Штучне осіменіння. 
2. Молочність. 
3. Несучість. 
4. Дюрок. 
5. Жирномолочність. 
6. Беркшир. 
7. «У пробірці».
8. Масовий. 
9. Консервування сперми наднизькими температурами.

ТЕСТ 362

A. Яких прокаріот використовують у хлібопекарному, спиртовому, виноробному та пивоварному виробництвах?
Б. Який процес розмноження відсутній у прокаріот?
B. Застосування якого методу дає змогу одержувати більш продуктивні штами мікроорганізмів?
Г. Що дають методи генетичної та клітинної інженерії для селекції мікроорганізмів?
Д. Чому мутації мікроорганізмів виявляються вже в першому поколінні?
1. Дріжджі
2. Єдина хромосома, або нитка ДНК. 
3. Вегетативний. 
4. Статевий. 
5. Штучний мутагенез. 
6. Нові кращі штами.

§ 53. БІОТЕХНОЛОПЯ. ГЕНЕТИЧНА ТА КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ

ТЕСТ 363

А. Як називають процес використання мікроорганізмів у виробництві білків, ферментів, кормових дріжджів, лікарських засобів?
Б. Які продукти одержують за допомогою бактерій і дріжджів з відходів переробки нафти, метану і спиртів (етанол, метанол)?

В. Назвіть амінокислоту, якої часто не вистачає в j рослинній їжі.
Г. За допомогою якого методу в культурі тканин на І спеціальних живильних середовищах у стерильних умовах одержують лікарські речовини (женьшень та ін„)?
Д. Який метод дав змогу ввести в генотип бактерії і (кишкова паличка) ген людини й одержати інсулін —гормон, якого не вистачає в організмі хворих на цукровий діабет?
1. Лізин.
2. Кормові дріжджі.
3. Генетична інженерія.
4. Клітинна інженерія.
5. Біотехнологія.
6. Кормові білкові добавки.

ТЕСТ 364

Визначте сукупність промислових методів, які застосовують:
А — для виробництва речовин із використанням живих організмів;
Б —для випікання хліба, виготовлення сиру, кефіру,
В — у прикладних галузях молекулярної біології та біохімії;
Г — для вирощування клітин на живильних середовищах;
Д — для одержання інсуліну з використанням бактерій,
1. Клітинна інженерія. 
2. Генетична інженерія. 
3. Біотехнологія.
4. Біотехнологічні процеси.

ТЕСТ 365

Дайте загальну назву продуктам, які одержують методами біотехнології:
A. Пеніцилін, стрептоміцин, еритроміцин.
Б. Інсулін, соматотропін.
B. Засоби проти вірусних захворювань.
Г. Силос, кормові дріжджі.
Д. Вино, пиво.
1. Гормони.
2. Антибіотики.
3. Вакцини.
4. Алкогольні напої.
5. Кормові продукти для тварин.


ТЕСТ 366

Назвіть:
А — здатність деяких бактерій руйнувати шкідливі органічні речовини стічних вод;
Б — використання штамів вірусів, бактерій, грибів для знищення шкідників сільського господарства;
В — біотехнологічні процеси, які почали застосовувати тисячі років тому;
Г — продукти, які виготовляють за допомогою дріжджів;
Д — найновіші методи біотехнології.
1. Виготовлення сиру.
2. Випікання хліба.
3. Алкогольні напої.
4. Мінералізація.
5. Біологічні методи боротьби з шкідниками і хворобами рослин.
6. Генетична інженерія.
7. Клітинна інженерія.

ТЕСТ 367

Які сполуки:
А — припиняють розмноження вірусів? 
Б — захищають людину і тварин від вірусних захворювань?
В — виліковують деякі форми карликовості?
Г — використовуються як ліки при діабеті?
Д — знижують високий рівень глюкози в крові?
1. Білки-інтерферони. 
2. Інсулін
3. Адреналін.
4. Соматотропін.

ТЕСТ 368

A. Які об'єкти в дослідженнях генетичної інженерії є основними?
Б. Гени яких організмів синтезував індійський вчений Корана в 1969 p.?
B. Назвіть організм, гени якого вперше були виділені в чистому стані.
Г. Які організми використовують для одержання біопрепаратів, що застосовуються проти шкідників сільського господарства?
Д. Визначте організми, які здатні руйнувати (мінералізувати) шкідливі відходи промисловості.


1. Дріжджі. 
2. Бактеріофаг. 
3. Бактерії. 
4. Віруси. 
5. Прокаріоти.
6. Гриби.

ТЕСТ 369

Назвіть:
А — адерні елементи клітини, які не пов'язані з хромосомами;
Б — позахромосомні фактори спадковості;
В — органоїди клітини, генетичний апарат яких складається з кільцевих дволанцюгових молекул ДНК;
Г — генетичні елементи клітини, здатні переносити гени;
Д — колекції спадкових факторів різних організмів, які зберігаються за дуже низьких температур.
1. Банки генів. 
2. Синергіди. 
3. Плазміди. 
4. Мітохондрії.
5. Хлоропласти.

ТЕСТ 370

Визначте:
А — метод виділення соматичних клітин з організму і вирощування їх на живильних середовищах;
Б — сполучення між собою клітин різних видів, родів, родин і порядків (рядів);
В -— розмноження клітин нестатевим шляхом;
Г — поєднання клітин різних організмів (людина і морква, курка і миша, курка і дріжджі) після руйнування їхніх оболонок;
Д — клітини, які здатні виробляти антитіла, 
1. Асептика. 
2. Культура клітин. 
3. Гібридизація соматичних клітин. 
4. Клонування. 
5. Гібридоми.

Розділ З
ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ
§ 54. ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЇ. МЕТОДИ ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ТЕСТ 371

Які біологічні науки вивчають:
А — взаємозв'язки живих організмів та їхніх угруповань між собою та з довкіллям?
Б — структуру, функціонування, саморегуляцію та саморозвиток біосфери?
В —умови формування, структуру і динаміку розвитку окремих видів, популяцій?
Г — водні екосистеми?
Д — вплив радіаційного опромінення на організми?
1. Біогеоценологія. 
2. Популяційна екологія. 
3. Радіоекологія. 
5. Гідробіологія. 
4. Екологія.

ТЕСТ 372

Назвіть біологічні науки, які вивчають: 
А — рослинні угруповання; 
Б — угруповання організмів, що живуть у грунті; 
В — функціонування системи паразит-хазяїн; 
 Г — процеси у водних екосистемах; 
Д — історичні геологічні зміни екосистем та біосфери в зв'язку зі змінами умов довкілля.
1. Еволюційна екологія. 
2. Ґрунтова біологія. 
3. Гідробіологія. 
4. Паразитоценологія.
5. Фітоценологія.

ТЕСТ 373

За якими методами можна визначати:
А — етан і властивості екосистем за видовим складом та співвідношенням певних (еталонних) груп видів?
Б —зміни біогеоценозів у певній місцевості, регіоні або в біосфері?

В — число особин промислових тварин, яке можна вилучити з природних популяцій для потреб людини, не заподіявши шкоди цим популяціям та їхньому оточенню?
Г — ймовірність спалаху чисельності шкідливих видів? 
Д — процеси в місцях, де проведення спостережень неможливе (наприклад, у зоні саркофага Чорнобильської АЕС)?
1. Екологічна індикація. 
2. Мінлива інтенсивність. 
3. Незалежність існування. 
4. Екологічний моніторинг.
5. Математичне моделювання. 

§ 55 ЗАКОНОМІРНОСТІ ДІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЖИВІ ОРГАНІЗМИ

ТЕСТ 374
Якими факторами є:
А — усі компоненти довкілля?
Б — компоненти неживої природи?
В — різні форми взаємодії особин у популяції і поза її межами?
Г — господарська діяльність людини?
Д — сумарна дія факторів природи і дшіьності людини?
1, Біотичні. 
2. Екологічні. 
3. Антропогенні. 
4. Абіотичні.

ТЕСТ 375

Дайте загальну назву формам взаємодії між особинами:
A. Конкуренція, паразитування.
Б. Взаємна користь від співжиття.
B. Відношення між особинами одного виду. 
Г. Взаємозв'язки між особинами різних видів.
Д. Співжиття жуйних ссавців з інфузоріями та бактеріями.
1. Антагоністичні. 
2. Взаємовигідні. 
3. Мутуалістичні. 
4. Внутрішньовидові.
5. Міжвидові.

ТЕСТ 376

До яких факторів належать:
А — сонячне випромінювання, сила гравітації, солоність морської води, газовий склад атмосфери?
Б — температура і вологість середовища?
В — пори року, період доби, фази Місяця?

Г — виверження вулканів, землетруси, урагани? 
Д — геологічні зміни клімату Землі?
1. Мінливо інтенсивні. 
2. Періодичні. 
3. Відносно постійні. 
4. Історично спрямовані. 
5. Неперіодичні.

ТЕСТ 377

Визначте:
А — сукупність умов, в яких мешкають певні угруповання організмів (популяції);
Б — пристосування організмів до умов існування; 
В — окремі пристосування видів до певних умов;
Г — пристосованість видів до інших незвичних факторів середовища;
Д — певні межі позитивного впливу фактора на орнанізм.
1. Закон оптимуму.
2. Правило відносної незалежності існування.
3. Правило екологічної індивідуальності.
4. Середовище існування.
5. Адаптації.

ТЕСТ 378

Які тварини:
А — живуть у грунті і копають ходи передніми кінцівками?
Б — живуть також у грунті, але копають ходи різцями зубів?
В — населяють шлунки жуйних ссавців? / Г — гинуть від атмосферного кисню?
Д — витримують значні коливання температури у північних широтах?
1. Інфузорії, бактерії. 
2. Кроти. 
3. Сліпаки. 
4. Аскариди.
5. Песці.

ТЕСТ 379

Визначте інтенсивність впливу екологічного фактора, яка для організмів:
А — сприятлива;
Б — несприятлива;
В — згубна;
Г — вище згубної;
Д — нижче згубної;
1. Критичні точки максимуму і мінімуму. 
2. Зона песимуму. 
3. Нижня межа витривалості. 
4. Верхня межа витривалості. 
5. Зона оптимуму.

ТЕСТ 380

A. Як називають діапазон інтенсивності дії екологічного фактора, в якому може існувати певний вид організмів?
Б. До яких тварин належать песці, які витримують значні коливання температури (близько 80 °С)?
B. Якими є губки, голкошкірі, кільчаки, що витримують значні коливання атмосферного тиску?
Г. Які види не щтримують широких коливань екологічних факторів?
Д. Назвіть види, які не здатні переносити значні коливання будь-якого певного екологічного фактора (температура, тиск тощо).
1. Екологічна валентність виду.
2. Стенотермні, стенобатні, стенобіонтні.
3. Евритермні.
4. Еврибатні.
5. Еврибіонтні. 

ТЕСТ 381

Назвіть:
А — фактор, дія якого виходить за межі витривалості організму;
Б — територію розселення виду, яку визначає згаданий вище фактор
В — види, які не здатні переносити значні коливання температури;
Г — види, які не витримують великих змін тиску.
Д. Чим визначаються певні межі позитивного впливу екологічного фактора на організм?
1. Стенобатні. 
2. Стенотермні. 
3. Закон оптимуму. 
4. Обмежувальний. 
5. Ареал.

§ 56, ОСНОВНІ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ ОРГАНІЗМІВ. НАЗЕМНО-ПОВІТРЯНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

ТЕСТ 382

Які промені сонця:
А — мають довжину хвилі до 0s29 мкм і згубно діють на організми?
Б — у невеликих дозах необхідні для синтезу вітаміну D?
В — мають довжину хвилі 0,41-0,74 мкм і 50 % їх досягають поверхні Землі? і

Г — з довжиною хвилі понад 0,75 мкм (невидимі) є важливим джерелом енергії?
Д. Назвіть шар, який утворюється з кисню в стратосфері під дією космічного випромінювання.
1. Видимі. 
2. Озоновий. 
3. Ультрафіолетові.
4. Інфрачервоні.

ТЕСТ 383

Які рослини, що:
А — мають хвою або зубчасте листя і стовпчасту паренхіму, є світлолюбними?
Б — мають темно-зелене листя, високий вміст хлорофілу, погано розвинену парнхіму, є тіньолюбними?
В — здатні рости на відкритих і затінених місцях, є тіньовитривалими?
Г — мають певні механізми пристосування, ростуть в умовах високих температур, є термофілами?
Д — здатні існувати за низьких температур, є холодолюбними (кріофілами)?
1. Береза. 
2. Сосна. 
3. Дуб. 
4. Липа. 
5. Бузок. 
6. Смерека. 
7. Плаун.
8. Кислиця. 
9. Мохи. 
10. Лишайники.

ТЕСТ 384

Назвіть:
А — реакцію рослин і тварин на тривалість світлового дня;
Б — групи- тварин, які активні в темну або в світлу частину доби;
В — стан організму, за якого вияви життєдіяльності відсутні;
Г — уповільнення життєдіяльності тварин у період зимової сплячки;
Д — здатність організмів підтримувати певне співвідношення між енергією, яка виробляється і яка витрачається. 
1. Кріптобіоз. 
2. Анабіоз. 
3. Терморегуляція. 
4. «Нічні» або «денні».
5. Фотоперіодизм.

ТЕСТ 385

У яких тварин:
А — кольоровий зір нерозвинений, вони активні вночі?

Б — очі мають великі розміри?
В — органи зору редуковані, бо вони живуть у глибоких печерах або в грунті?
Г — органи зору в процесі еволюції втрачені?
Д — цисти і яйця здатні короткочасно витримувати температуру до +180 °С?
1. Лемури. 
2. Котячі. 
3. Сліпак. 
4. Коловертки. 
5. Дощові черви.
6. Вовчі. 
7. Сови.
8. Кроти.
9. Найпростіші. 
10. Круглі черви.
11. Протей.
12. Спори деяких бактерій.

ТЕСТ 386

Які температури:
А — для більшості організмів є оптимальними?
Б — витримують тварини під час анабіозу?
В — короткочасно витримують спори деяких бактерій?
Г — переносять цисти найпростіших, яйця круглих червів та коловерток, насіння, спори прокаріот, зневоднений пилок рослин?
Д — не заважають рухатися по снігу скорпіоновим мухам-льодовичникам?
1. Від -200 до +100 °С.
2. При -20 °С.
3. В межах +10 — +30 *С.
4. -271 °С (близько абсолютного нуля).
5. +180 °С.

ТЕСТ 387

Пристосовуючись до життя в умовах низьких температур:
A. Рослини тундри мають ... ,
Б. При цьому в їхньому клітинному соку нагромаджуються...
B. Це знижує ... .
Г. Комахи нагромаджують у гемолімфі ... 
Д. У теплокровних термоізоляційну функцію виконує... або ... (у китів).
1. Гліцерин.
2. Низькі сланкі стебла.
3. Точка замерзання цитоплазми.
4. Цукри.
5. Густий волосяний чи пір'яний покрив.
6. Жировий прошарок завтовшки до 50 см.

ТЕСТ 388

Визначте:
А — здатність тварин виробляти теплоту скорочуванням м'язів;
Б — регулювання тепловіддачі положенням волосяного чи пір'яного покриву, зміною діаметра капілярів шкіри, випаровуванням води;
В — тварин, у яких температура тіла більш-менш стала;
Г — тварин, у яких температура тіла залежить від умов довкілля;
Д — види, які живуть за високих температур.
1. Фізична терморегуляція. 
2. Термофіли. 
3. Хімічна терморегуляція. 
4. Теплокровні. 
5. Холоднокровні.

ТЕСТ 389

Назвіть рослини, що:
А — повністю або частково ростуть у воді; 
Б — ростуть на болотах, на вологих грунтах тінистих лісів;
В — населяють посушливі місця;
Г — можуть переносити нетривалу посуху;
Д — здатні нагромаджувати вологу в листках.
1. Латаття. 
2. Кактуси. 
3. Молодило. 
4. Клен. 
5. Бальзамін. 
6. Алое. 
7. Дуб. 8. Типчак. 
9. Зозулин льон. 
10. Ряска. 
11. Ясен. 
12. Ковила. 
13. Росичка.
14. Елодея.

ТЕСТ 390

Як називають:
А — вищу водяну рослинність?
Б — вологолюбні рослини?
В — посухостійкі рослини?
Г — рослини, які займають проміжне місце між водяними і посухостійкими?
Д — рослини, які ростуть на мілководді водойм (очерет, рогіз)?
1. Ксерофіти. 
2. Мезофіти. 
3. Гігрофіти. 
4. Гідатофіти. 
5. Гідрофіти.

ТЕСТ 391

Які тварини є:
А — вологолюбними (гігрофіли)?  
Б — сухолюбними (ксерофіли)? 
В — посуховитривалими (мезофіли)? 
Г —теплолюбними (термофіли)? 
Д — холодолюбними (кріофіли)?
1. Деякі членистоногі. 
2. Пустельні комахи. 
3. Більшість тварин. 
4. Личинки двокрилих комах. 
5. Земноводні.
6. Плазуни.
7. Мокриці.
8. Павукоподібні.

ТЕСТ 392

A. Що спричинює вуглекислий газ, який має значну теплоємність і підвищує температуру атмосфери?
Б. Яке дихання не потребує кисню?
B. Назвіть дихання, під час якого поглинається кисень.
Г. Який процес забезпечує організм енергією в разі повної відсутності кисню?
Д. Як називають період тимчасового фізіологічного спокою тварин під час тривалої посухи?
1. Гліколіз. 
3. Діапауза. 
4. Анаеробне.
5. Аеробне.
2. Тепличний ефект.
 
§ 57. ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ТЕСТ 393

Назвіть:
А — водну товщу океану чи моря;
Б — дно океану чи моря;
В — вологу частину берега океану чи моря;
Ґ — припливно-відпливну зону берега, яка періодично вкривається водою;
Д — зону плавного зниження морського дна до глибини 200-500 м.
1. Пелагіаль. 
2. Супралітораль. 
3. Бенталь. 
4. Сублітораль.
5. Літораль.

ТЕСТ 394

Як називають зону:
А — морського дна від берега до глибини 200-500 м?

Б — континентального схилу до глибини 3000 м?
В — океанічного ложа до глибини 7000 м?
Г — найбільших океанічних глибин (понад 7000 м)? 
Д — морського дна?
1. Бенталь. 
2. Ультра абісаль. 
3. Сублітораль. 
4. Абісаль. 
5. Батіаль.
 
ТЕСТ 395

Визначте групову назву:
А — бактерій, ціанобактерій, водоростей, найпростіших, медуз, рачків, риб, які живуть у товіщі води і течією розносяться на значні відстані;
Б — більшості риб, головоногих молюсків, китоподібних, які активно пересуваються у воД1 в будь-якому напрямку;
В — організмів, які мешкають на поверхні ґрунту водойми або в товщі цього ґрунту (форамініфери, поліпі, круглі та багатощетинкові черви, молюски, ракоподібні, голкошкірі);
Г — губок, водоростей, вусоногих, ракоподібних, які оселяються на різних субстратах у товщі води (днища кораблів, гідротехнічні споруди тощо);
Д — організмів, які населяють поверхневу плівку морської води.
1. Нектонні організми. 
2. Нейстон 
3. Бентос. 
4. Планкон. 
5. Перифітон. 

ТЕСТ 396

Зазначте:
А — межі коливань температури в поверхневих шарах води моря чи океану;
Б — сталу температуру в глибинах моря;
В — товщу поверхневої води моря, глибше від якої фотосинтезуючі водорості існувати не можуть;
Г — сталу солоність океанічної (морської) води в грамах солей на 1 л води;
Д — тиск шару води завтовшки 10 м.
1. 34-35 г/л. 
2. Від -1,5 до 2 ° С. 
3. 1 атмосфера. 
4. Близько 150-350 м
5. Від 10 до 15 º С.

ТЕСТ 391

Які тварини є:
А — вологолюбними (гігрофіли)? 
Б — сухолюбними (ксерофіли)? 
В — посуховиїривалими (мезофіли)? 
Г — теплолюбними (термофіли)? 
Д — холодолюбними (кріофіли)? /
1. Деякі членистоногі. 
2. Пустельні комахи. 
3. Більшість тварин. 
4. Личинки двокрилих комах. 
5. Земноводні. 
6. Плазуни. 
7. Мокриці. 
8. Павукоподібні.

ТЕСТ 392

A. Що спричинює вуглекислий газ, який має значну теплоємність і підвищує температуру атмосфери?
Б. Яке дихання не потребує кисню?
B. Назвіть дихання, піц час якого поглинається кисень.
Г. Який процес забезпечує організм енергією в разі повної відсутності кисню?
Д. Як називають період тимчасового фізіологічного спокою тварин під час тривалої посухи?
1. Гліколіз. 
2. Тепличний ефект. 
3. Діапауза. 
5. Аеробне.
4. Анаеробне.

§ 57. ВОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

ТЕСТ 393
Назвіть:
А — водну товщу океану чи моря;
Б — дно океану чи моря;
В — вологу частину берега океану чи моря;
Ґ —припливно-відпливну зону берега, яка періодично вкривається водою;
Д — зону плавного зниження морського дна до глибини 200-500 м.
1. Пелагіаль
2. Супралітораль. 
3. Бенталь. 
4. Сублітораль. 
5. Літораль.

ТЕСТ 394

Як називають зону:
А — морського дна від берега до глибини 200-500 м?

Б — континентального схилу до глибини 3000 м? 
В — океанічного ложа до глибини 7000 м? 
Г — найбільших океанічних глибин (понад 7000 м)? 
Д — морського дна?
1. Бенталь. 
2. Ультраабісаль. 
3. Сублітораль. 
4. Абісаль. 
5. Батіаль.

ТЕСТ 395

Визначте групову назву:
А — бактерій, ціанобактерій, водоростей, найпростіших, медуз, рачків, риб, які живуть у товщі води і течією розносяться на значні відстані;
Б — більшості риб, головоногих молюсків, китоподібних, які активно пересуваються у воді в будь-якому напрямку;
В — організмів, які мешкають на поверхні грунту водойми або в товщі цього грунту (форамініфери, поліпи, круглі та багатощетинкові черви, молюски, ракоподібні, голкошкірі);
Г — губок, водоростей, вусоногих ракоподібних, які оселяються на різних субстратах у товщі води (днища кораблів, гідротехнічні споруди тощо);
Д — організмів, які населяють поверхневу плівку морської води.
1. Нектонні організми. 
2. Нейстон. 
3. Бентос. 
4. Планктон. 
5. Перифїтон.

ТЕСТ 396

Зазначте:
А — межі коливань температури в поверхневих шарах води моря чи океану;
Б — сталу температуру в глибинах моря;
В — товщу поверхневої води моря, глибше від якої фотосинтезуючі водорості існувати не можуть;
Г — сталу солоність океанічної (морської) води в грамах солей на 1 л води;
Д — тиск шару води завтовшки 10 м.
1. 34-35 г/л. 
2. Від -1,5 до 2 °С. 
3. 1 атмосфера
4. Близько 150-250 м
5. Від 10 до 15 º С
135

ТЕСТ 397

A. Які переміщення водних мас викликають зміни положення Землі відносно Сонця і Місяця?
Б. Що зумовлює рух води у річках?
B. Назвіть сигнали, якими користуються організми, що живуть у глибинах моря чи океану.
Г. Визначте здатність глибоководних організмів виробляти світло за рахунок окиснення ліпідів.
Д. Концентрація якого газу зі збільшенням глибини моря зменшується?
6. Відпливи.
7. Звук.
8. Хімічні та електричні сигнали.
9. Озон.
1. Світло.
2. Припливи.
3. Сила гравітації.
4. Біолюмінесценція.
5. Кисень.

ТЕСТ 398

Які організми:
А — здатні виробляти світло за рахунок біолюмінесценції?
Б — використовують для орієнтації і пошуку поживи звукові, електричні та хімічні сигнали?
В — можуть жити на поверхні і в глибинах моря?
Г — трапляються тільки на глибині 400-1000 м?
Д —г оселяються на літоралі?
1. Кишковопорожнинні..
2. Кільчасті черви-піскожили. 
3. Деякі черви (палато). 
4. Ластоногі. 
5. Латимерія. 
6. Морські риби
 7. Ракоподібні.
 8. Молюски.
 9. Кити.
10. Голкошкірі.

ТЕСТ 399

Назвіть організми, які:
А — піц час відпливів мігрують у море;
Б — у цей же час ховаються в грунті (піску), в черепашках;
В — адаптовані до життя в стрімкій воді гірських річок;
Г — переносять посушливий період у фазі яйця, цист або спор;
Д — на період посухи закопуються у грунт (пісок).
1. Дводишна риба — лусковик. 
2. Кільчасті черви. 
3. Медузи. 
4. Найпростіші.
5. Форель.
6. Молюски.

7. Личинки мошок. 
8. Вусоногі раки. 
9. Рачки-щитні (яйця). 
10. Війчасті і малощетинкові черви.
11. Водяні комахи.

§58. ГРУНТ ЯК ОСОБЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ ЖИВИХ ІСТОТ
ТЕСТ 400
У грунті є:
А — органічні речовини;
Б — верхній шар;
В — нижній шар;
Г — подрібнена органіка;
Д — наносний верхній шар.
1. Материнська порода.
2. Детрит. 
3. Підстилка. 
4. Гумус.
5. Гумусовий.

ТЕСТ 401

A. Механічний склад грунту утворюють .... 
Б. У грунті вміст ... в 10-100 разів більший, ніж в атмосфері.
B. Концентрація ... в грунті нижча, ніж на його поверхні.
Г. ... грунту визначається вмістом органічних і неорганічних речовин.
Д. Чим краще розвинені ... , тим легше вглиб грунту проникають повітря і водний розчин мінеральних солей, 
1. Вуглекислий газ. 
2. Грунтові часточки. 
3. Кисень. 
4. Шпари (щілини).
5. Хімічний склад.

ТЕСТ 402

У грунті можна знайти:
А — коріння, ризоїди, видозмінені пагони (бульби); 
Б — амеб, джгутикових, інфузорій; 
В — круглих і кільчастих червів, кліщів, комах, кротів, сліпаків;
Г —тварин, які живуть у грунті впродовж більшої частини свого життєвого циклу;
Д — види, які перебувають у грунті в несприятливий період.

1. Геофіли.
2. Земноводні (ропухи).
3. Найпростіші.
4. Геобіонги.
5. Частини рослин.
6. Комахи.
7. Плазуни.

ТЕСТ 403

Назвіть у літосфері;
А — верхній родючий шар;
Б — органічні речовини;
В — автотрофні організми (первинні хемосинтетики);
Г — геобіонтів;
Д — геофілів.
1. Грунт.
2. Гумус.
3. Личинки хрущів.
4. Кліщі.
5. Нітрифікуючі бактерії.
6. Комахи.
7. Кроти.
8. Личинки коваликів.
9. Сліпаки.

ТЕСТ 404

Тварини, що живуть у грунті, пересуваються за допомогою:
А — скорочення м'язів;
Б — копаючих кінцівок;
В — руху голови;
Г — води у шпарках між ґрунтовими часточками;
Д — вертикальних міграцій.
1. Круглі та кільчасті черви.
2. Сліпак.
3. Дощові черви.
4. Кроти.
5. Найпростіші.
6. Вовчки.
7. Кліщі.
8. Жуки.
9. Личинки комах.

§ 59. ЖИВІ ОРГАНІЗМИ ЯК ОСОБЛИВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ. ТИПИ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ОРГАНІЗМАМИ

ТЕСТ 405

Назвіть види симбіозу, коли:
А — симбіонт живиться організмом хазяїна або залишками його їжі;
Б — один організм оселяється всередині або на поверхні тіла іншого;
В — обидва або один із симбіозних організмів не можуть існувати самостійно;

Г — еимбіозні організми можуть існувати разом і окремо;
Д — один вид організмів тривалий час використовує інший вид як джерело живлення та середовище існування.
1. Просторовий. 
2. Необов'язковий.
3. Обов'язковий. 
4. Трофічний. 
5. Паразитичний.

ТЕСТ 406

Які паразити є:
А — неклітинними?
Б — обов'язковими (облігатними)?
В — необов'язковими (факультативними)?
Г — ектопаразитами? 
Д — ендопаразитами?
1. Бичачий і свинячий ціп'яки. 
2. Личинки шлункових оводів. 
3. Стьожкові та круглі черви. 
4. Стронгілоїдес (круглі черви). 
5. Пір'яні кліщі. 
6. Воші. 
7. Сисуни. 
8. Віруси.

ТЕСТ 407

A. Який життєвий цикл у паразитів, що мають двох або трьох хазяїв?
Б. В яких хазяїв відбувається статеве розмноження паразита?
B. Назвіть хазяїв, в яких паразит розмножується нестатево або партеногенетично.
Г. До якої категорії паразитів належать бичачий та свинячий ціп'яки, які можуть існувати тільки в тонкій кишці людини?
Д. Визначте категорію круглого черва-стронгілоїдеса, що живе у грунті, але здатний паразитувати у кишках людини.
1. Проміжні. 
2. Обов'язкові (облігатні). 
3. Необов'язкові (факультативні). 
4. Остаточні. 
5. Складний.
6. Основний.

ТЕСТ 408

А. Яка система добре розвинена в ендопаразитів?
Б. Що є характерним для всіх паразитів? 
В. Яка система органів відсутня у ціп'яків? 
Г. Які органи ціп'яків недорозвинені?

Д. За допомогою чого ціп'яки утримуються в кишках людини?
1. Присоски. 
2. Висока плодючість. 
3. Органи розмноження. 
4. Органи чуттів. 
5. Органи травлення. 
6. Гачки. 
7. Нервова система.

ТЕСТ 409

Які паразити:
А — для дихання розщеплюють глікоген?
Б — викликають сонну хворобу людини?
В — не завдають відчутної шкоди хазяям-антилопам?
Г —за 18 років життя продукують понад 10 млн. яєць?
Д — оселяються в крові людей?
1. Аскариди. 
2. Малярійний плазмодій. 
3. Ціп'яки. 
4. Трипаносоми. 
5. Бичачий ціп'як.

ТЕСТ 410

Визначте тип взаємовідносин між різними видами, коли:
А — один з видів використовує їжу чи житло іншого (хазяїна), не завдаючи йому шкоди;
Б — вид використовує тільки житло хазяїна (орхідеї на корі дерева);
В — організм (вид) використовує рештки їжі хазяїна (інфузорії в шлунку жуйних, які харчуються симбіотичними бактеріями);
Г — обидва симбіонти взаємно отримують користь;
Д — між паразитом і хазяїном відбувається спряжений розвиток.
1. Мутуалізм. 
2. Нахлібшштво. 
3. Коеволюція. 
4. Коменсалізм. 
5. Квартиранство.

§ 60. АДАПТИВНІ БІОЛОГІЧНІ РИТМИ ОРГАНІЗМІВ

ТЕСТ 411
Які зміни викликаються: 
А — обертанням Землі навколо власної осі? 
Б — обертанням Землі навколо Сонця?
В — різною сонячною активністю впродовж кількох років?

Г — періодичними коливаннями інтенсивності екологічних факторів?
Д — рухом Місяця навколо Землі?
1. Сезонні ритми. 
2. Добові ритми. 
3. Багаторічні цикли. 
4. Припливно-відпливні ритми.

ТЕСТ 412

Назвіть:
А — здатність організмів реагувати на плин часу; 
Б — групи тварин, які по-різному поводять себе протягом доби;
В — явища, що спостерігаються на березі океану про тягом місячної доби (24 год 50 хв);
Г — зміни періодів розмноження, линяння, міграцій, листопаду в житті рослин і тварин; 
Д — тривалість світлового дня.
1. Два припливи та відпливи. 
2. «Нічні» та «денні». 
3. Фотоперіод. 
4. Сезонні ритми. 
5. Біологічний годинник.

ТЕСТ 413

Коли:
А — мешканці літоралі (берега моря) ховаються у грунт, зачиняють свої черепашки, змінюють колір тіла тощо?
Б — риби атерини-груніон відкладають і закопують у пісок ікру на узбережжі в Каліфорнії (США)?
В — у краба ваблячого змінюється колір тіла?
Г — розмножуються тихоокеанські багатощетинкові черви палоло?
Д — личинки риби атерини-груніон виходять з ікри?
1. Під час високих припливів.
2. У певні фази Місяця.
3. Під час відпливів.
4. У зв'язку з припливно-відпливними ритмами.

ТЕСТ 414

А. Назвіть одне з найзагальніших явищ у природі, яке тісно пов'язане з тривалістю дня.
Б. Як називають річний цикл інтенсивності росту, розвитку, розмноження, підготовки до зими і зимівля, який виробився у кожного виду рослин і тварин у процесі еволюції?

В. Визначте назву реакції організмів на тривалість дня. 
Г. Що викликають у птахів весняні дні, тривалість яких збільшується?
Д. Як реагують деякі птахи на осіннє скорочення дня?
1. Прагне до перельоту.
2. Розвиток статевих залоз.
3. Нагромадження запасів жиру.
4. Сезонна періодичність.
5. Фотоперіодизм.
6. Гніздування.
7. Линяння.
8. Біологічний ритм.

ТЕСТ 415

A. Назвіть сигнальний фактор, який визначає напрямок біологічних процесів.
Б. Як називають жито, овес, пшеницю, льон та інші рослини, які цвітуть весною?
B. Дайте назву групі рослин (хризантеми, жоржини), які цвітуть пізно восени.
Г. Визначте точний астрономічний провісник сезонних змін температури.
Д. Назвіть здатність організмів реагувати на зміни тривалості дня і ночі, тобто здатність вимірювати час.
1. Фотоперіодизм. 
2. Короткоденні. 
3. Довгоденні. 
4. Тривалість дня.
5. Біологічний годинник.

ТЕСТ 416

A. Які речовини впливають на процеси цвітіння, листопад, проростання насіння та ін.?
Б. Якими рослинами є блекота, злаки, листопадні дерева?
B. До яких рослин належать тютюн, рис, соя та ін.?
Г. Що стимулює процеси росту та розмноження рослин?
Д. Що визначає перехід рослин до зимового спокою?
1. Короткоденні.
2. Фітогормони.
3. Зменшення тривалості світлового дня.
4. Довгоденні.
5. Збільшення тривалості світлового дня.
6. Фітонциди.

ТЕСТ 417

А. В якому стані перебувають холоднокровні тварини в разі зниження температури повітря?

Б. В які періоди завершуються найбільш вразливі фази розвитку будь-яких організмів?
В. На які періоди припадають фази спокою (лялечки у комах)?
Г. Як діють теплокровні тварини, пристосовуючись до змін умов довкілля?
Д. Визначте характер пристосувань (адаптацій) до умов існування у холоднокровних тварин.
1. Сприятливі. 
2. Активно. 
3. Несприятливі. 
4. Пасивно. 
5. Криптобіоз.

§ 61. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА ВИДУ

ТЕСТ 418

Схарактеризуйте:
А — просторове і трофічне положення виду в біогеоценозі;
Б — частину простору в біогеоценозі, яка населена популяціями одного виду і створює необхідні для їхнього існування умови;
В — взаємодію популяцій різних видів з комплексом екологічних факторів;
Г — взаємодію між видами;
Д — притаманне кожному виду місце в біогеоценозі, яке є наслідком його взаємодії з біотичними та абіотичними факторами довкілля.
1. Біоценотичні зв'язки. 
2. Екологічна ніша. 
3. Місцезнаходження виду.
4. Екологічна характеристика.

ТЕСТ 419

Назвіть:
А — явище формування подібних адаптацій у різних організмів, які живуть в однакових умовах;
Б — морфофізіологічні пристосування організмів до умов середовища існування і певного способу життя;
В — одиницю екологічної класифікації організмів;
Г — сукупність особин виду, які вільно схрещуються між собою, живуть у певному ареалі частково або повністю ізольовано від інших груп організмів свого виду;
Д — структурну одиницю виду.
1. Життєва форма. 
2. Паралелізм. 
3. Популяція.
4. Біоценоз.

ТЕСТ 420

Які життєві форми рослин має:
А — одне багаторічне здерев'яніле стебло або стовбур?
Б — багато здерев'янілих стебел, що відходять від первинного пагона біля самої поверхні грунту?
В — м'яке соковите стебло?
Г — м'ясисте соковите стебло і листки (алое, молодило)?
Д — витке повзуче дерев'янисте або трав'янисте стебло?
1. Дерева. 
2. Ліани. 
3. Трави. 
4. Сукуленти.
5. Чагарник.

ТЕСТ 421

Кожна популяція має:
А — певне число особин;
Б — займає певну площу або об'єм у біоценозі;
В — певне середнє число особин і їх масу (біомасу) на одиницю площі чи об'єму (для гідробіонтів); 
Г — число особин, що народилися за одиницю часу; 
Д — число особин, які за цей самий час загинули.
1. Смертність. 
2. Щільність. 
3. Ареал. 
4. Чисельність. 
5. Народжуваність.

ТЕСТ 422

Схарактеризуйте пристосувальну структуру популяції, що є наслідком взаємодії особин виду з екологічними факторами довкілля, яка:
А — змінюється залежно від умов довкілля;
Б — визначається співвідношенням особин різних статей;
В — має особин різного віку;
Г — займає певну територію;
Д — має певну різницю між народжуваністю і смертністю особин.
1. Вікова. 
2. Просторова. 
3. Приріст. 
4. Статева. 
5. Динамічна.

ТЕСТ 423

Визначте:
А — особливості розміщення в своїх ареалах вусоногих раків, багатощетинкових червів;
Б — розподіл особин у популяціях, які утворюють колонії, зграї, табуни тощо;

В — спосіб життя шпаків, граків, песців, копитних тварин;
Г —сезонні переміщення перелітних птахів, прохідних риб;
Д — переселення осілих видів із-за нестачі корму, несприятливих кліматичних умов.
1. Нерівномірний. 
2. Рівномірний. 
3. Періодичні міграції.
4. Кочовий.
5. Неперіодичні міграції.

ТЕСТ 424

В яких формуваннях є: .
А — піклування батьків про своє потомство?
Б — групові оселення різних тварин?
В — тимчасові рухомі угруповання тварин?
Г — більш-менш сталі групи тварин (копитних, мавп, китів)?
Д — групи особин, які складаються з різних поколінь і відрізняються між собою за будовою тіла і функціями (бджоли, мурашки).
1. Табуни. 
2. Колонії. 
3. Родина. 
4. Касти.
5. Зграї.

ТЕСТ 425

Назвіть:
А — систему поведінкових зв'язків між особинами в зграї чи табуні;
Б — поведінкову структуру, в якій кожна особина має свої права й обов'язки, а також є низка підпорядкувань нижчих вищим;
В — підпорядкування окремими особинами в зграях і табунах інших особин;
Г — вироблення умовних рефлексів у молодих тварин за допомогою старших;
Д — науку про біологічні основи поведінки тварин.
1. Ієрархія. 
2. Лідери. 
3. Етологія. 
4. Навчання. 
5. Ранги.

ТЕСТ 426

Що виникає, коли:
А —дочірні особини, які утворилися внаслідок брунькування (губки, поліпи, кишковопорожнинні), залишаються сполученими з материнськими?

Б — багато тварин (берегові ластівки, дикі кролі, оси-землериї) оселяються разом?
В — сарана, горобці, вовки та ін. утворюють тимчасові групи?
Г — копитні, мавпи, кити та ін. утворюють постійні групи?
Д — гуртові комахи (терміти, мурашки, бджоли, оси, джмелі) живуть разом у своїх: поселеннях величезними сім'ями?
1. Зграї. 
2. Родини особливого типу. 
3. Табуни.
4. Колонії.

§ 62. ПОПУЛЯЦІЙНІ ХВИЛІ

ТЕСТ 427

A. Яке поняття, що характеризує зміни чисельності популяцій, ввів у науку російський біолог С. С. Четвериков?
Б. Визначте здатність середовища забезпечити нормальну життєдіяльність певному числу особин популяції без помітних порушень довкілля.
B. Які процеси виникають у популяції, якщо її щільність стає вищою або нижчою від певного рівня? p
Г. Які зміни (процеси) пов'язані зі щільністю популяції?
Д. Якими можуть бути наслідки зміни екологічних факторів?
1. Несезонні популяційні хвилі.
2. Сезонні популяційні хвилі.
3. Ємність середовища існування.
4. Саморегуляція.

ТЕСТ 428

A. Чисельність яких організмів зумовлює чисельність паразитів?
Б. Що визначає число хижаків?
B. Які особини у гуртових комах (бджіл) виконують функцію розмноження?
Г. В яких тварин здатність до розмноження (репродукційний потенціал) дуже висока?
Д. Назвіть ссавців, які мітять свої ділянки за допомогою пахучих речовин або подряпин на стовбурах дерев.
1. Кількість здобичі. 
2. Самки (цариці). 
3. Бурі ведмеді. 
4. Комахи. 
5. Хазяї. 
6. Самці (трутні).
7. Тигри. 

8. Мишоподібні гризуни.
9. Зубри.
10. Паразитичні черви.

ТЕСТ 429

Назвіть:
А — місця, які займакгь певні особини чи родини в своїх ареалах;
Б — явище поїдання <собин свого виду;
В — процеси підтримння чисельності популяції на певному оптимальному ріні;
Г — сезонні (періодичіі) коливання чисельності популяції;
Д — явища, що виниіають у разі значних зменшень або збільшень чисельності популяції далеко від оптимального рівня.
1. Популяційні хвилі. 
2. Канібалізм. 
3. Територія. 
4. Процеси саморегуляції. 
5. Гомеостаз популяції.
6. Хвилі життя.

§ 63. БЮЦЕНОЗГА ЙОГО СТРУКТУРА

ТЕСТ 430

Як називають:
А — групи різних взаємопов'язаних популяцій різних видів, які населяють ділянку біосфери з однорідними умовами існування?
Б — однорідні угруповання рослин, які складаються з певних видів (сосновий ліс, ковиловий степ та ін.)?
В — види, представлей багатьма популяціями, що мають велике число особині?
Г — види, без яких тривале існування біоценозу неможливе?
Д — ділянку середовища, яку займає біоценоз?
1. Біоценози. 
2. Біотоп. 
3. Домінанти. 
4. Едифікатори. 
5. Фітоценози.

ТЕСТ 431

Назвіть:
А —- сумарну масу особин різних видів у перерахунку на одиницю площі чи об'єму;
Б — сукупність попуіяцій різних видів, які входять до даного біоценозу;

В — біомасу, яка створюється за одиницю часу автотрофними організмами;
Г — біомасу, створену за певний час гетеротрофними організмами;
Д — біомасу, яка створюється всіма організмами в біоценозі за одиницю часу.
1. Вторинна продуктивність. 
2. Первинна продуктивність. 
3. Продуктивність біоценозу. 
4. Біомаса біоценозу.
5. Видова різноманітність.

ТЕСТ 432

Яка структура біоценозу визначається:
А — видовою різноманітністю, співвідношенням чисельності та щільністю популяцій окремих видів?
Б — ярусним розміщенням різних видів рослин на певній території?
В — певним співвідношенням популяцій різних груп видів, які утворюють різні життєві форми?
Г — ярусніетю розміщення рослин у лісі?
Д — розміщенням коренів рослин у грунті?
1. Екологічна. 
2. Видова. 
3. Підземна. 
5. Надземна.
4. Просторова.

ТЕСТ 433

Які організми:
А — здатні синтезувати органічні речовини з неорганічних?
Б — використовують для живлення готові органічні сполуки?
В — живляться рештками організмів або продуктами їхньої життєдіяльності?
Г — споживають органічні сполуки різного (рослинного і тваринного) походження?
Д — можуть синтезувати органічні речовини з неорганічних, але в інших умовах (без світла) живляться готовими органічними сполуками (джгутикові)?
1. Міксотрофи. 
2. Гетеротрофи. 
3. Поліфаги. 
4. Сапрофага. 
5. Автотрофи.
6. Макрофага.

ТЕСТ 434

Назвіть тварин, які живляться:
А — послідом тварин (копрофага);
Б — трупами тварин (некрофаги);

В — подрібненою органікою та мікроорганізмами (детритофаги);
Г — живими організмами (хижаки); J./Q Д — рослинами (фітофаги).
1. Гієни. 
2. Вовчі. 
3. Личинки мух. 
4. Гусінь метеликів. 
5. Дощові черви. 
6. Жуки-гнойовики.
7. Жуки-грабарики. 
8. Копитні. 
9. Гризуни. 
10. Котячі.

§ 64. БІОГЕОЦЕНОЗ ТА ЕКОСИСТЕМА

ТЕСТ 435

Назвіть:
А — наукове поняття, яке запропонував російський еколог В. М. Сукачов у 1940 p.;
Б — поняття про єдине ціле організмів та середовища, яке дав англійський вчений-еколог А. Тенелі в 1935 p.;
В — назву науки, яку запропонував видатний німецький біолог Ернст Геккель у 1866 p.;
Г — сукупність організмів різних видів, які взаємодіють між собою і з абіотичними факторами середовища; 
Д —певну територію, яка має однорідні фізичні умови і населена взаємозв'язаними популяціями різних видів.
1. Біогеоценоз. 
2. Ароморфоз. 
3. Екологія.
4. Екосистема.

ТЕСТ 436

Як називають:
А — екосистеми?
Б — рослинні угруповання?
В — сукупність взаємозв'язаних живих організмів?
Г — дрібні тваринні організми різних водойм?
Д — плаваючі маси водоростей?
1. Зоопланктон. 
2. Біоценоз. 
3. Фітоценози. 
4. Одиниці природи. 
5. Фітопланктон.

ТЕСТ 437

Перелічіть компоненти біогеоценозів: 
А. Вуглекислий газ, кисень, азот, вода, сірководень тощо.

Б. Рештки організмів або продукти їхньої життєдіяльності, які зв'язують між собою абіотичну і біотичну частини біогеоценозу.
В. Середньорічні температури, вологість, рельєф місцевості та ін.
Г. Всі фактори неорганічної (неживої) природи.
Д. Різні види живих організмів.
1. Мікроклімат. 
2. Неорганічні сполуки. 
3. Біотичні. 
4. Органічні сполуки. 
5. Абіотичні.
6. Кліматичний режим.

ТЕСТ 438

Визначте біотичну частину біогеоценозів:
A. Види і популяції автотрофних організмів.
Б. Види і популяції гетеротрофних організмів.
B. Групи організмів, які живляться органічною речовиною решток чи продуктами життєдіяльності організмів, розкладаючи їх до неорганічних сполук (бактерії, гриби).
Г. Тварини — копрофага, некрофаги, детритофаги.
Д, Організми — фітофага, хижаки, паразити, сапрофіти.
1. Консументи.
2. Елементи.
3. Продуценти.
4. Редуценти.

ТЕСТ 439

Що забезпечується:
А — взаємозв'язками організмів між собою та з середовищем?
Б — пристосуваннями організмів до несприятливих умов існування?
В — дією внутрішньовидових та міжвидових зв'язків, які усувають коливання чисельності окремих видів?
Г — обміном речовин між живою і неживою частинами екосистеми?
Д — взаємодією живих організмів між собою та фізичним середовищем існування?
1. Колообіг речовин. 
2. Стійкість біогеоценозів. 
3. Саморегуляція. 
4. Ємкість середовищі. 
5. Цілісність біогеоценозів.
6. Потоки енергії.

ТЕСТ 440

Визначте взаємозв'язки між популяціями:
А — хижаків і здобичі, паразита і хазяїна;

Б — хижаків і рослинності, яку з'їдає їхня здобич (фітофаги);
В — конкурентних видів, які всі зазнають негативного впливу;
Г — коли кожна співіснуюча популяція не завдає іншій шкоди і не приносить користі;
Д — взаємодіючих видів, коли вони отримують один від одного користь для себе.
1. Антагоністичні. 
2. Мутуалістичні.
3. Нейтральні. 
4. Прямі. 
5. Непрямі.

ТЕСТ 441

A. Що ілюструє витіснення з річок України широкопалого рака довгопалим?
Б. Яка особливість виду дає йому змогу швидше пристосуватись до змін умов довкілля?
B. Визначте антагоністичні типи взаємодії організмів.
 Г. Яка боротьба відбувається між особинами одного виду?
Д. Назвіть антагоністичні відносини (боротьбу) між особинами різних видів.
1. Правило конкурентного виключення.
2. Внутрішньовидова боротьба.
3. Конкурентоздатність.
4. Міжвидова боротьба.
5. Конкуренція.

ТЕСТ 442

Що:
А — є наслідком живлення фітофагів?
Б — утворюють рослини, захищаючись від знищення рослиноїдними тваринами?
В — виробляють рослини для пригнічення інших організмів?
Г — виникає тоді, коли організми одного виду є об'єктами живлення для особин іншого?
Д — утворюється між видами, коли життєдіяльність одного виду зумовлює зміни умов існування іншого?
1. Топічні зв'язки. 
2. Виїдання. 
3. Фітонциди. 
4. Колючки. 
5. Трофічні зв'язки. 
6. Шипи. 
7. Алкалоїди.

§ 65. ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ

ТЕСТ 443
Визначте:
А — системи, які потребують постійного надходження речовин та енергії ззовні;
Б — що є джерелом енергії для фототрофів (рослин);
В — систему організмів, у якій одні живляться за рахунок інших (рослини — рослиноїдні тварини — м'ясоїдні тварини);
Г — вид енергії, яка втрачається під час передавання енергії (споживання) від одних організмів до інших (рослини — тварини);
Д — певне положення, яке займає будь-яка популяція у згаданих рядах послідовності одержання енергії.
1, Сонячне світло. 
2. Ланцюги живлення. 
3. Відкриті. 
4. Закриті. 
5. Трофічний рівень. 
6. Теплота.
7. Електрика. 

ТЕСТ 444

Які організми:
А — перебувають на початку ланцюгів живлення?
Б — використовують як їжу опалі листки рослин, трупи та екскременти тварин?
В — одержують енергію, розкладаючи готові органічні речовини?
Г — вловлюють і акумулюють сонячну енергію?
Д — живляться рештками інших організмів або продуктами їхньої життєдіяльності?
1. Автотрофи. 
2. Редуценти. 
3. Сапротрофи. 
4. Гетеротрофн. 
5. Продуценти.

ТЕСТ 445

Назвіть:
А — трофічний рівень рослиноїдних тварин;
Б — рівень хижаків, які живляться рослиноїдними тваринами;
В — трофічний рівень сірої ворони, яка живиться зерном;
Г — трофічний рівень сірої ворони, яка живиться пташенятами;

Д — положення в ланцюгах живлення (трофічний рівень) сірої ворони, коли вона живиться комахоїдними птахами.
1. Консументи І порядку. 
2. Консументи III порядку. 
3. Консументи II порядку.

ТЕСТ 446

Яка частина:
А — сонячної енергії, що досягає поверхні Землі, використовується рослинами?
Б —енергії, одержаної з рослинним кормом, використовується тваринами для побудови свого тіла?
В — рослинної енергії витрачається тваринами на зігрівання і дихання?
Г — енергії сонячного світла з поверхні Землі відбивається у космос або розсіюється у вигляді теплоти?
Д — енергії Сонця, що досягла поверхні Землі, перетворюється на потенціальну енергію хімічних зв'язків органічних речовин?
1. Значна. 
2. Незначна. 
3. Близько 99 96. 
4. Близько 1 %. 
5. 10-20 %.
6. 80-90 %.
 
ТЕСТ 447

Визначте:
А — пасовищний тип ланцюгів живлення;
Б — детритний тип цих самих ланцюгів;
В — явище переплітання ланцюгів живлення;
Г —закономірність, за якою кількість біомаси та енергії в кожному попередньому трофічному рівні в 5-10 разів більша, ніж у наступному;
Д -— що є графічним відображенням структури ланцюгів живлення.
1. Ланцюги розкладання. 
2. Харчова сітка. 
3. Правило екологічної піраміди. 
4. Екологічна піраміда. 
5. Ланцюги вищання.

ТЕСТ 448

Які організми:
А — перебувають на початку ланцюгів живлення дитритного типу?
Б — становлять ланку консументів І порядку?
В — є першими в ланцюгу живлення пасовищного типу?

Г — є кінцевими в цьому самому ланцюгу?
Д — завершують процеси, розпочаті в ланцюгу живлення детритного типу?
1. Редуценти. 
2. Неживі. 
3. Сапротрофи. 
4. Рослиноїдні тварини. 
5. Продуценти.
6. Хижаки.

ТЕСТ 449

A. Різні види живляться кількома різними об'єктами і самі стають їжею для багатьох членів екосистеми. Як називають цей процес?
Б. Назвіть джерело органічних речовин, які використовуються в ланцюгах живлення.
B. Завжди кількість рослинної їжі в декілька разів більша за загальну масу рослиноїдних тварин. Загальна маса хижаків також у декілька разів менша за масу їхніх жертв. Як назвали цю закономірність?
Г. Харчові ланцюги (рослини - рослиноїдні тварини-хижаки та ін.) завжди складаються з 3-5 ланок. Як називають ці ланки?
Д. Що є основою життя в біогеоценозах?
1. Харчові рівні. 
2. Правило екологічної 
3. Харчова сітка.
4. Зелені рослини, піраміди. 
5. Колообіг речовин.
§ 66. ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ЗМІНИ В БІОГЕОЦЕНОЗАХ. АГРОЦЕНОЗИ

ТЕСТ 450
Як називають:
А — наслідки пристосувань біогеоценозів до періодичних (добових, сезонних) змін довкілля?
Б — процеси, які можуть замінювати одні біогеоценози на інші?
В — перетворення залишених агроценозів на ліси, степи, болота?
Г — зміни біогеоценозів у процесі їхнього саморозвитку внаслідок взаємодії організмів між собою і з довкіллям?
Д — вселення в біогеоценоз нових видів?
1. Поступальні зміни. 
2. Інтродукція. 
4. Сукцесії.
3. Регуляція. 
5. Циклічні зміни.

ТЕСТ 451

Які процеси зумовлюють:
А — появу і розвиток певних рослинних угруповань там, де раніше їх не було (лишайники на скелях, вищі рослини на пісках)?
Б — відновлення рослинності після певних порушень (пожеж)?
В — глобальні зміни біогеоценозів Землі, коли масово вимирали одні види і з'являлися інші?
Г — збіднення видового складу угруповань рослин, тварин, мікроорганізмів, штучно створене людиною для одержання певної продукції?
Д — виникнення зрілих біогеоценозів, які перебувають у стані рівноваги з фізичним середовищем існування?
1. Первинні сукцесії. 
2. Вторинні сукцесії. 
3. Агроценози. 
4. Біоценотичні кризи. 
5. Саморегуляції.
6. Адаптації.

ТЕСТ 452

Які біогеоценози складаються: 
А — з багатьох видів?
Б — з одного виду (монокультура)?
В. З яким явищем бореться людина, щоб зберегти створені нею агроценози?
Які процеси:
Г — відсутні в агроценозах?
Д — порушуються після збирання врожаю?
1. Природний колообіг речовин. 
2. Саморегуляція. 
3. Агроценози. 
4. Природні.
5. Сукцесії.

ТЕСТ 453

A. Від чого залежить чисельність популяцій різних видів тварин і рослин?
Б. Що є основним обмежувальним фактором чисельності тварин?
B. Після вирубування або пожежі велика ділянка, де росли ялини, заселяється трав'янистими рослинами. Далі на ній ростуть берези, осики, згодом з'являється ялина і тільки через 100 років відновлюється початковий ялиновий ліс. Як називають цей процес?
Г. Що є провідним компонентом біоценозу?
Д. З півночі на південь послідовно розміщуються іони тундра, тайга, листяні ліси, степ, пустелі. Назвіть це явище.

1. Баланс народжуваності і загибелі. 
2. Зміна біогеоценозу. 
3. Географічна зональність біогеоценозів. 
4. Їжа.
5. Рослинність.
6. Сукцесії.

ТЕСТ 454

A. Назвіть біогеоценози, які виникли внаслідок сільськогосподарської діяльності людини.
Б. Що застосовують під час створення штучних біогеоценозів?
B. Який фактор є провідним у штучних біогеоценозах
Г. У штучних біогеоценозах разом з урожаєм із грунту виноситься багато мінеральних речовин. Який процес порушується при цьому?
Д. Як можна назвати чисті посіви цукрового буряка?
1. Природний колообіг речовин. 
2. Штучний добір. 
3. Меліорація, штучне зрошування. 
4. Агроценози. 
5. Монокультура.

ЛЮДИНА І БІОСФЕРА
§ 67. БІОСФЕРА ТА її МЕЖІ
ТЕСТ 455

Як називають:
А — будь-яку оболонку Землі?
Б — зовнішню тверду оболонку Землі завтовшки 50-200 км?
В — .сукупність усіх водойм (океанів, морів, річок, озер тощо)?
Г — газову оболонку Землі?
Д — нижню частину газової оболонки Землі заввишки від 8-12 км у помірних широтах до 15—18 км — в інших?
1. Тропосфера. 
2. Геосфера. 
3. Літосфера. 
4. Атмосфера.
5. Гідросфера.

ТЕСТ 456

А. Який шар простягається на 8—18 км над поверхнею Землі?
Б. Назвіть шар, що досягає висоти 100 км. Вище цього шару виникають північні сяйва.

В. В якому шарі Землі на висоті 15-35 км вільний кисень під впливом сонячної радіації перетворюється на озон?
Г. лк називають шар розрідженого газу, який розміщується вище 100 км над поверхнею Землі?
Д. Який шар завтовшки в 10 км на висоті 15-35 км захищає Землю від згубного космічного і частково від ультрафіолетового випромінювання?
1. Озоновий екран. 
2. Атмосфера. 
3. Біомаса. 4. Гідросфера. 
5. Біосфера. 
6. Іоносфера. 
7. Літосфера. 
8. Стратосфера.
9. Тропосфера.

ТЕСТ 457

Яка температура:
А — у нижньому шарі тропосфери?
Б — у стратосфері на висоті 30-35 км?
В — на висоті 35—55 км над поверхнею Землі?
Г — вище 55 км над поверхнею Землі?
Д — на поверхні Землі?
1. Вища за -50—60 °С. 
2. Стала -50—60 °С. 
3. Нестала. 
4. Дуже мінлива.
5. Знижується.

ТЕСТ 458

Назвіть:
А — шар, який розміщується над тропосферою (понад 80 км);
Б — шар, в якому виникають північні сяйва;
В — світіння газів, зумовлене потоком сонячних електрично заряджених частинок;
Г — шар, який утворився під дією сонячної радіації і кисню на висоті 7-8 км над полюсами і 17-18 км над екватором;
Д — шар, який захищає живі організми від згубного впливу на них короткохвильового ультрафіолетового ви-промінюваня.
1. Озоновий екран. 
2. Озоносфера. 
3. Північне сяйво.
4. Верхня межа стратосфери.
5. Стратосфера.

ТЕСТ 459

Хто з учених:
А — створив і обгрунтував у 1875 р. поняття про біосферу?

Б — створив учення про біосферу і нову науку біогеохімію?
В — у своїх працях вперше виклав ідеї про біосферу?
Г — ввів у науку слово «екологія»?
Д — запровадив у 1940 р. термін «біогеоценоз»?
1. Австрійський геолог Е. Зюс.
2. Видатний німецький біолог Ернст Ґеккель.
3. Видатний український вчений В. І. Вернадський.
4. Російський вчений М. В. Сукачов.
5. Французький вчений-еволюціоніст Ж. Б. Ламарк.

ТЕСТ 460

A. Який фактор визначає верхню межу життя на Землі?
Б. Назвіть фактор, який визначає нижню межу життя на Землі.
B. Які організми трапляються на висоті 20 км над поверхнею Землі?
Г. Визначте організми, яких знаходять у земній корі у водах родовищ нафти на глибині 3 км.
Д. В. І. Вернадський писав: «Жива речовина — сукупність організмів,— подібно до маси газу, розтікається по земній поверхні й чинить певний тиск у навколишньому середовищі, обминає перешкоди, які заважають її пересуванню, або захоплює їх, покриває їх». Який біологічний процес дає змогу живій речовині здійснювати свій рух?
1. Розмноження організмів.
2. Спори бактерій і грибів.
3. Ультрафіолетове випромінювання.
4. Анаеробні бактерії.
5. Висока температура надр Землі (понад 100 °С).
6. Низька температура полюсів Землі.

ТЕСТ 461

Визначте:
А — сукупність усіх біогеоценозів на Землі;
Б — загальну масу всіх організмів, що населяють Землю;
В —термін, який запропонували в 1927 р. французькі філософи Е. Леруа і П. Т. Шарден;
Г — сферу, в якій виникли історично перші прока-ріотичні організми;
Д — місцезнаходження озонового екрана, який захищає все живе на поверхні Землі.

1. Жива речовина. 
2. Гідросфера. 
3. Ноосфера. 
4. Біосфера. 
5. Стратосфера.

ТЕСТ 462

A. Які температури переносять організми у стані анабіозу?
Б. Який тиск витримують океанічні організми на великих глибинах?
B. На яких глибинах температура підземних вод досягає 100 °С?
Г. Що заважає жити організмам на великих глибинах у літосфері?
Д. На якій максимальній висоті в атмосфері виявили спори бактерій та грибів?
1. Висока температура (понад 100 °С).
2. Від абсолютного нуля (-273 º С) до +180 º С.
3. 22 км.
4. До 1000 атмосфер.
5. Від 1,5 до 15 км.
6. 100 атмосфер.

ТЕСТ 463

В. І. Вернадський:
А — створив нову науку ...;
Б — ще в першій половині XX ст. передбачив, що біосфера розвинеться в ...;
В — спочатку розглядав ... як особливу «розумову» оболонку Землі, яка розвивається поза біосферою;
Г — пізніше він дійшов висновку, що ... — це новий стан біосфери, який визначається діяльністю ...;
Д — називав сукупність усіх організмів на Землі новою формою біогеохімічної енергії, яку створила ....
1. Біогеохімія. 
2. Ноосфера. 
3. Людина.
4. Жива речовина.

ТЕСТ 464

Як називають:
А — розуміння того, що людина повинна підпорядковуватись законам природи і не намагатися їх змінювати?
Б — якісно нову форму організації біосфери, в якій гармонійно поєднано співіснування природи і людини? 

В — сукупність усіх організмів на планеті Земля (за В. І. Вернадським)?
Г — взаємодію біосфери і людського суспільства?
Д — здатність організмів до розмноження і поширення.
1. Жива речовина. 
2. Енергія живої речовини. 
3. Ойкуменістичний погляд. 
4. Ноосфера. 
5. Біосфера.

ТЕСТ 465

Де:
А — не знайдено будь-яких живих організмів?
Б — утворюється 1/3 сухої маси всіх організмів біосфери?
В — синтезується решта (2/3) сухої маси всіх біогеоценозів?
Г — виникли найперші прокаріоти?
Д — спостерігаються північні сяйва?
1. Води Світового океану. 
2. Гідросфера. 
3. Суходіл. 
4. Стратосфера. 
5. Вулкани. 
6. Літосфера. 
7. Льодовики.

ТЕСТ 466

Назвіть функції живої речовини, а саме:
А — вплив організмів на склад атмосферного повітря.
Б — перетворення сполук сірки сіркобактеріями, діяльність нітрифікуючих бактерій;
В — поглинання хімічних елементів з навколишнього середовища і нагромадження їх в організмах;
Г —здатність молюсків, форамініфер, десятиногих раків, хребетних нагромаджувати в своїх організмах сполуки кальцію і фосфору;
Д — властивість радіолярій нагромаджувати стронцій, бурих водоростей — йод.
1. Атмосферна. 
2. Окисно-відновна. 
3. Газова. 
4. Концентраційна. 
5. Хімічна.

ТЕСТ 467

Назвіть:
А — сукупність усіх водойм на Землі;
Б — верхній родючий шар поверхні літосфери;
В — повітряний простір;
Г — зону діяльності людини; 

Д — всю поверхню Землі, крім водойм.
1. Літосфера. 
2. Гідросфера. 
3. Ноосфера. 
4. Атмосфера. 
5. Грунт.

§ 68. КОЛООБІГ РЕЧОВИН У БІОСФЕРІ

ТЕСТ 468

Назвіть:
А — міграцію хімічних елементів, яка здійснюється живими організмами;
Б — перенесення неорганічних речовин без участі організмів;
В — обмін речовин між неживою та живою частинами біосфери;
Г — процес, у якому використовується сонячна енергія;
Д — походження майже всього атмосферного кисню.
1. Біогенна. 
2. Абіогенна. 
3. Біосинтез. 
4. Колообіг речовин. 
5. Гідроліз. 
6. Фотосинтез. 
7. Біогенний колообіг речовин.

ТЕСТ 469

Визначте процеси в організмах:
А — під час перебігу яких з води утворюється пара;
Б — в яких поглинається кисень і виділяється енергія;
В — коли нітрати і нітрити відновлюються до газоподібних сполук — молекулярного азоту й оксиду азоту (IV);
Г — в яких бере участь вода;
Д — коли складні органічні сполуки перетворюються на прості?
1. Біосинтез.
2. Денітрифікація. 
3. Випаровування. 
4. Дихання. 
5. Транспірація. 
6. Дисиміляція. 
7. Гідроліз.
8. Фотоліз.

ТЕСТ 470

Які організми:
А — мешкають у нафтоносних пластах на глибині 2-4 км?
Б — утворюють атмосферний кисень? 
В — використовують енергію сонячного світла?
Г — використовують енергію хімічних реакцій?
Д —розкладають складні органічні речовини на прості неорганічні?

1. Хемотрофи.
2. Деякі бактерії.
3. Фототрофи.
4. Редуценти.

ТЕСТ 471

Скільки:
А — води (лід, сніг, хмари, власне вода) є на Землі?
Б — кисню є в нижніх шарах атмосфери?
В — вільного азоту є в повітрі?
Г — вуглекислого газу поглинає щорічно рослинність Землі?
Д — кисню виділяють усі рослини за рік?
1. Близько 1,5 млрд км3. 
2. Понад 1,2 * 108 т. 
3. Понад 1,7 * 108 т. 
4. До 79 %. 
5. Близько 21 %.

§ 69. РОЛЬ ЖИВИХ ОРГАНІЗМІВ У ПЕРЕТВОРЕННІ ОБОЛОНОК ЗЕМЛІ

ТЕСТ 472

A. Який атмосферний газ використовують фототрофи для синтезу органічних речовин?
Б, Які осадові породи утворилися з решток ціанобактерій, діатомових та інших водоростей, форамініфер, радіолярій, молюсків, коралів тощо?
B. З яких речовин складаються черепашки форамініфер?
Г. В який період мезозойської ери кількість форамініфер була найвищою?
Д. Якого газу не було в первісній атмосфері?
1. Карбонат 
2. Вапняк. 
3. Вуглекислий газ. 
4. Крейдяний. 
5. Кисень. 
6. Кремнезем, кальцію. 
7. Радіолярит.
8. Юрський.

ТЕСТ 473

Які:
А — найпростіші і водорості утворили кремнеземові осадові породи?
Б — організми беруть участь у вивітрюванні гірських порід?
В — тварини своїми ходами спушують грунт?
Г — організми беруть участь у руйнуванні (мінералізації) органічних сполук у грунті?
Д — грунтові тварини вивчав Ч. Дарвін?

1. Дощові черви. 
2. Деякі комахи. 
3. Лишайники. 
4. Радіолярії. 
5. Членистоногі.
6. Діатомові водорості.
7. Кроти.
8. Гриби і бактерії.

ТЕСТ 474

Рештки яких організмів утворили:
А — кам'яне вугілля?
Б — буре вугілля?
В — торф?
Г — залізні руди?
Д — кремнезем?
1. Голонасінні. 
2. Радіолярії. 
3. Мохи. 
4. Хемотрофні бактерії.
5. Вищі спорові.
6. Діатомові водорості.

ТЕСТ 475

Назвіть:
А — верхній пухкий шар літосфери;
Б — вільний газ атмосфери, який засвоюють бульбочкові бактерії, ціанобактерії, деякі водорості;
В —складову частину грунту, яка визначає його родючість;
Г — газ, який виділяють фототрофи;
Д — атмосферний газ, який зменшує теплове випромінювання Землі.
1. Кисень. 
2. Грунт. 
3. Вуглекислий газ. 
4. Азот. 
5. Гумус.

ТЕСТ 476

A. Яким процесом є розкладання органічної речовини в грунті?
Б. Що утворюють на поверхні грунту органічні рештки відмерлих рослин, бактерій, грибів, червів, членистоногих?
B. Які процеси за участю живих організмів відбуваються в грунті?
Г. В якому процесі відбувається перетворення органічних речовин на неорганічні і синтез органічних гумусових кислот?
Д. Назвіть процеси, які й нині підвищують вміст вуглекислого газу в атмосфері.

1. Розвиток промисловості.
2. Мінералізація.
3. Підстилка.
4. Біогенні,
5. Спалювання енергоносіїв.

ТЕСТ 477

A. Які організми використовують кисень для дихання?
Б. Якого газу не було в первісній атмосфері?
B. Назвіть організми, які дихають без участі кисню.
Г. Яким процесом є розкладання органічних речовин у грунті?
Д. Що збагачує атмосферу вуглекислим газом?
1. Аеробні.
2. Діяльність редуцентів.
3. Біогенний.
4. Анаеробні.
5. Кисень.
6. Аеробне дихання.

§ 70. ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ ТА СТАН БІОСФЕРИ

ТЕСТ 478

Яка чисельність населення була:
А — у 7-му тисячолітті до нашої ери?
Б — 2000 років тому на початку нашої ери?
В — всередині XVII ст.?
Г —у 1970 p.?
Д — у 1990 p.?
1. Близько 300 млн.
2. До 3,6 млрд.
3. Не більше 7 млн. 
4. 5,3 млрд.
5. Близько 700 млн.

ТЕСТ 479

Яка відносна кількість харчових продуктів виробляється:
А — у країнах Європи, Північної Америки та в Австралії?
Б — у країнах Східної Азії?
Який відсоток населення проживає:
В — у країнах Європи, Північної Америки та в Австралїї?
Г — у країнах Східної Азії?
Д. На скільки збільшилась чисельність населення Землі за останні 50 років?
1. 100 96. 
2, 28 96. 
3. ~8 %. 
4. 53 96. 
5. 60 96.

ТЕСТ 480

Як називають:
А — число людей, що припадає на певну площу?
Б — швидкий ріст населення Землі за останнє півстоліття?
В —знесення родючого шару грунту вітром чи водою?
Г —руйнування гірських порід?
Д — відповідальність людей за стан природи (вислів американського еколога О. Леопольда)?
1. Ерозія грунтів. 
2. Щільність населення. 
3. Вивітрювання. 
4. Демографічний вибух.
5. Екологічна совість.

ТЕСТ 481

Яка щільність населення (чоловік на 1 км2 1982 p.):
А — у Нідерландах?
Б —в Європі?
В— в Африці?
Г — в Австралії та Океанії?
Д — середня в світі?
1. Три.
2. Шістнадцять. 
3. Дев'яносто вісім. 
4. Одна тисяча.
5. Тридцять три.

ТЕСТ 482

Наскільки:
А — щорічно зменшуються запаси родючих грунтів внаслідок ерозії?
Б — за останні 20 років збільшилась площа пустель?
В — за 10 тис. років скоротилася площа лісів?
Г — щорічно нині зменшується площа лісів?
Д — за останні 200 років зріс вміст вуглекислого газу в атмосфері?
1. 24 млн т. 
2. На 25 %. 
3. 17 млн га. 
4. На 30 %.
5. На 100 млн га.

ТЕСТ 483

A. Які речовини, потрапивши в атмосферу, спричинюють кислотні дощі?
Б. Визначте сполуки, що використовуються в холодильниках, кондиціонерах, аерозольних балончиках і руйнують озоновий екран.
B. Які речовини, потрапивши у воду, зумовлюють масову загибель риби?

Г. Яких речовин викидається промисловими підприємствами і транспортом найбільше (160 млн т щорічно)? Д. Які отруйні речовини викидає в повітря автомобільний транспорт?
1. Хлорфторвуглецеві. 
2. Сірчистий газ. 
3. Оксид сірки (IV). 
4. Оксиди важких металів, азоту, аміаку, оксид вуглецю (II).
5. Сполуки фосфору та азоту.

ТЕСТ 484

A. Що викликає надмірне зрошування?
Б. Назвіть хімічні сполуки, які використовують для захисту рослин від шкідників.
B. Чим відрізняється посаджений вторинний ліс від раніше зрубаного первинного?
Г. Яке явище спостерігається під час масового розмноження ціанобактерій?
Д. Які наслідки викиду сірчистого газу в атмосферу?
1. Кислотні дощі. 
2. Пестициди. 
3. Цвітіння води. 
4. Збіднення видового складу. 
5. Засолювання грунтів.
6. Підвищення рівня ґрунтових вод.

ТЕСТ 485

A. Яку площу (від загальної) займають міста? Б. Скільки населення проживає у містах?
B. Яка кількість оксиду сірки (ҐУ) та оксиду натрію викидається підприємствами та автотранспортом за рік? 
Г. Визначте загальну кількість радіоактивних відходів, яка виробляється у 30 країнах світу, де є АЕС.
Д. Наскільки зросла температура за останні 200 років внаслідок збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері на 25 %?
1. Понад 70 т. 
2. 160 млн т. 
3. До 40 %. 
4. До 0,5 %.
5. На 0,5 °С.

ТЕСТ 486

Скільки за останнє тисячоліття зникло видів:
А — ссавців (тур, тарпан, морська стелерова корова, сумчастий вовк та інші)?
Б — птахів (нелітаючий голуб дронт та інші)?
В — безхребетних?
Скільки знаходиться під загрозою знищення:
Г — видів птахів?
Д — видів ссавців, земноводних та плазунів?

1. Близько 100. 
2. Кожний десятий. 
3. Кожний 4-5-й.
4. Дуже багато.

§ 71. ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

ТЕСТ 487

A. Яка прикладна галузь науки використовує закони екології?
Б. Застосування якого методу боротьби з шкідниками дає змогу значно знижувати їх чисельність, не забруднюючи довкілля?
B. Що викликають нові патогенні організми, яких не було раніше в певній місцевості (біогеоценозі)?
Г. Для чого слід відновлювати лісовий фонд і водні ресурси на Землі?
Д. Які заходи слід проводити з метою створення зелених зон міст, мисливських господарств, акліматизації видів тощо?
1. Стабілізація біосфери. 
2. Охорона природи. 
3. Епідемії.
4. Біологічні. 
5. Екологічні.

ТЕСТ 488

Заповніть пропуски:
A. Руді лісові мурашки знищують ... .
Б. В Австралії для знищення неїстівних опунцій, які витіснили на пасовищах злакові трави, використали метелика ... .
B. Для боротьби з метеликом-недопарком (шкідник лісу) використали ... .
Г. У лабораторних умовах вирощують їздця ..., який знищує яйця шкідливих комах.
Д. У лісі хижі жуки ... з'їдають гусінь ... .
1. Трихограма. 
2. Віруси. 
3. Листогризучі комахи.
4. Жужелиці. 
5. Кактусова вогнівка.
6. Непарний шовкопряд.

ТЕСТ 489

Якими є:
А — енергетичні ресурси Землі (вугілля, нафта, торф)?/ Б — енергія вітру, сонця, гарячих джерел, припливів-відпливів?

В — пацюки, хатні миші, голуби, мухи, таргани відносно людини?
Г. Назвіть метод штучного розведення мешканців водойм.
Д. Що повинна розуміти і виконувати людина, щоб і далі існувати на Землі?
1. Закони природи. 
2. Відновні. 
3. Невідновні. 
4. Коменсали. 
5. Редуцєнти. 
6. Аквакультура.

ТЕСТ 490

Назвіть:
А — тварин, які розносять черевний тиф, дизентерію;
Б — промислових тварин;
В —тварин, які є об'єктами спортивного полювання;
Г — комаху (запилювача), відсутність якої стримувала розведення середземноморського інжиру в Каліфорнії (СПІА);
Д — комах, яких треба було завезти в Австралію, щоб ліквідувати товсті шари гною, що нагромадились від великої кількості копитних.
1. Дикий кабан. 
2. Оса бластофаг. 
3. Білка. 
4. Жуки-гнойовики. 
5. Мухи. 
6. Оселедці. 
7. Лось. 
8. Кальмар.

§ 72. ОХОРОНА ВИДОВОГО РІЗНОМАНІТТЯ ОРГАНІЗМІВ

ТЕСТ 491

A. Міжнародна спілка охорони природи і природних ресурсів заснувала видання «Червоної книги». Як називають записані в цю книгу види, врятування яких можливе лише за умови дотримання спеціальних заходів їх охорони?
Б. Дайте назву групі видів, чисельність яких невелика і їх ареал такий, що вони можуть зникнути.
B. Визначте види, чисельність яких невпинно знижується.
Г. До якої групи видів, що записані в «Червону книгу», зараховують види, популяції яких ще мало вивчені? X 2 Д. Яких видів найбільше?
1. Невизначені. 
2. Види, чисельність яких скорочується. 
3. Недостатню відомі. 
4. Зникаючі. 
5. Звичайні. 
6. Рідкісні.

ТЕСТ 492

Перелічіть види, занесені до «Червоної книги України», які:
А — не виявлені у природі в місцях їх можливого існування;
Б — перебувають під загрозою зникнення і їх збереження малоймовірне;
В — у недалекому майбутньому можуть потрапити до категорії зникаючих, якщо не вжити заходів щодо їх збереження;
Г — нечисленні, мають невеликий ареал і в разі несприятливих змін середовища можуть зникнути;
Д — завдяки прийнятим законам охорони збільшили свою чисельність, проте їх використання потребує контролю.
1. Відновлені. 
2. Зниклі. 
3. Вразливі. 
4. Зникаючі. 
5. Рідкісні.

ТЕСТ 493

Коли:
А — була створена «Міжнародна Червона книга»?
Б — були опубліковані перші випуски «Міжнародної Червоної книги»?
В — вийшло друком перше видання «Червоної книги України»?
Г — в Україні було опубліковано перші відомості (списки) рідкісних видів рослин і тварин?
Д — вийшло наступне (після 1980 р.) видання «Червоної книга України»?
1. У 1977 р.
2. У 1994 р. 
3. У 1948 р. 4. 
У 1980 р. 
5. У 1966 р.

ТЕСТ 494

Скільки (в Україні):
А — видів рослин потребують нині охорони?
Б — видів тварин потребують охорони?
В — років повинно минути після вірогідно встановленого зникнення виду, щоб записати його у «Чорні списки» зниклих видів?
Г — років минуло між опублікуванням першого і другого видань «Червоної книги України»?
Д — років тому зникли види, які записано у «Чорні списки»?

1. 50 років. 
2. 380. 
3. 600
4. 14 років. 
5. Не більше 300 (з 1600 p.)

ТЕСТ 495

Скільки входить у природно-заповідний фонд України:
А — заповідників?
Б — національних природних парків?
В — заказників?
Г — пам'яток природи?
Д — об'єктів інших категорій?
1. 15. 
2. 2705. 
3. 7. 
4. 1249. 
5. 1778.

ТЕСТ 496

Де знаходяться найважливіші заповідники України: 
А — Поліський?
Б — Канівський, «Розточчя», «Медобори»?
В — Чорноморський, Асканія-Нова, Дніпровсько-Орільський?
Г — Карадагський, мис Мартьян, Ялтинський?
Д — Карпатський, «Горгани»?
1. Українські Карпати. 
2. Ліс. 
3. Степ. 
4. Лісостеп. 
5. Гори Криму.

ТЕСТ 497

Якими заповідними територіями є:
А — заповідники Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський?
Б — заповідники Шацький, Азово-Сиваський, Виж-ницький, «Святі гори»?
В — місцеві природоохоронні установи, близькі до національних парків?
Г — природні заповідні території, створені для збереження окремих видів і відтворення певних природних комплексів?
Д — окремі унікальні природні утворення?
1. Національні природні парки.
2. Регіональні ландшафт парки.
3. Пам'ятки природи.
4. Заказники.
5. Біосферні заповідники.

ТЕСТ 498

Визначте:
А — на якій природоохоронній території дозволено проводити екскурсії для організованих туристів;
Б — природоохоронні установи місцевого значення;,?
В — окремі об'єкти, які мають природоохоронне, наукове, естетичне або пізнавальне значення;
Г — заклади, створені для збереження, акліматизації та господарського використання рідкісних та інших видів як місцевої, так і світової флори і фауни; /,1
Д — куди входять природні ділянки суходолу, цілісність яких охороняється законами держави,
1. Ботанічні сади.
2. Зоопарки.
3. Національні природні парки.
4. Пам'ятки природи.
5. Регіональні ландшафтні парки.
6. Природно-заповідний фонд держави.


Розділ 4

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

§ 73. ПОНЯТТЯ ПРО ЕВОЛЮЦІЮ. ППОТЕЗА ЕВОЛЮЦІЇ Ж. Б. ЛАМАРКА

ТЕСТ 499

До яких учених належать:
А — біологи К. Лінней, Ж. Кюв'є та геолог Ч. Лайєль?
Б — Ж. Б. Ламарк, Ч. Дарвін?
В — ті, що підтримують гіпотезу успадкування набутих ознак?
Г — послідовники теорії природного добору і боротьби за існування?
Д — автори, які заперечують еволюційні ідеї Ч. Дарвіна?
1. Неоламаркісти. 
2. Креаціоністи. 
3. Еволюціоністи. 
4. Дарвіністи. 
5. Антидарвіністи.

ТЕСТ 500

Що відбувається (за Ж. Б. Ламарком):
А — у разі переходу організмів від нижчого щабля організації до вищого?
Б — у нижчих організмів під впливом умов зовнішнього середовища?
В — у жирафи (причини видовження шиї)?
Г — у людини (її походження і розвиток)?
Д — У разі появи (виникнення) нових організмів?
1. Градації.
2. Вища градація.
3. Вплив вправляння органів,
4. Нервові стимули.
5. Самозародження.
6. Успадкування набутих ознак.

§ 74. УСПІХИ БІОЛОПЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX СТОРІЧЧЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ЕВОЛЮЦІЙНОГО ВЧЕННЯ

ТЕСТ 501

В яких галузях науки працювали вчені, на яких посилався Ч. Дарвін, створюючи еволюційну гіпотезу:
А — М Шлейден, Т. Шванн, Р. Вірхов, К. Бер?
Б — X. Пандер, К. Бер?
В — Ж. Кюв'є?
Г — Ч. Лайєл і Ж. Кюв'є?
Д — О. Гумбольт, Ф. Склетчер, П. С. Паллас?
1. Палеонтологія.
2. Відкриття зародкових листків.
3. Біогеографія.
4. Клітинна теорія.
5. Порівняльна анатомія тварин.
6. Опис етапів ембріогенезу хребетних.
7. Клітинний рівень організації.

ТЕСТ 502

Хто з учених:
А — сформулював поняття про хімічну єдність живої і неживої природи?
Б — створили теорію клітинної будови організмів?
В — відкрили зародкові листки та основні етапи ембріогенезу у хребетних?
Г — започаткував порівняльну анатомію тварин?
Д — заснували науку біогеографію?
1. О. Гумбольт. 
2. X. Пандер і К. Бер. 
3. Ж. Кюв'є. 
4. М. Шлейден і Т. Шванн. 
5. Ю. Лібіх. 
6. Ф. Склетчер. 
7. Р. Вірхов. 
8. П. С. Паллас.

§ 75. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЙНОЇ ГІПОТЕЗИ ЧАРЛЬЗА ДАРВІНА

ТЕСТ 503

На яких об'єктах Ч. Дарвін досліджував:
А — походження людини?
Б — питання селекції?
В — процеси ґрунтоутворення?

Г — утворення коралових атолів (рифів)?
Д — пристосування рослин до запилення комахами?
1. Мавпоподібні предки.
2. Орхідні.
3. Породи голубів, сорти капусти (штучний добір).
4. Океанічні острови.
5. Дощові черви.

ТЕСТ 504

В якій місцевості Ч. Дарвін:
А — знайшов безкрилих комах?
Б — вивчав рештки викопних тварин?
В — виявив такі види ящірок, черепах і птахів, яких ніде більше не знаходив?
Г. В якій країні живуть сумчасті і яйцекладні ссавці? Д. Де трапляються в'юрки, які мають відміни в будові
і формі дзьоба?
1. Бермудські острови. 
2. Австралія. 
3. Англія. 
4. Північна Америка. 
5. Південна Америка.
6. Галапагоські острови.

ТЕСТ 505

Назвіть основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна:
А — спадкові зміни організмів виникають незалежно від довкілля й успадковуються нащадками;
Б — однакові зміни організмів виникають внаслідок дії певного фактора (клімат, місцевість тощо) і не успадковуються;
В — конкурентні взаємовідносини між особинами (внутрішньовидові і міжвидові) та з абіотичними факторами середовища;
Г — селекція (і розмноження) рослин і тварин людиною для власних потреб;
Д — виживання і розмноження найбільш пристосованих організмів.
1. Боротьба за існування. 
2. Невизначена мінливість. 
3. Штучний добір. 
4. Визначена мінливість.
5. Природний добір.

ТЕСТ 506

А. Назвіть головні рушійні сили еволюції свійських порід тварин і сортів рослин за вченням Ч. Дарвіна.

Б. Визначте, що зумовлює загибель частини особин одного виду чи різних видів, які живуть скупчено в одному ареалі.
В. Який фактор постачає матеріал для еволюції видів?
Г. Що зберігає сприятливі індивідуальні відміни організмів і усуває зміни, які є шкідливими?
Д. Яка мінливість найчастіше виникає незалежно від умов зовнішнього середовища?
1. Штучний добір. 
2. Методичний добір. 
3. Пристосованість. 
4. Спадкова мінливість. 
5. Природний добір. 
6. Боротьба за існування. 
7. Несвідомий добір.
8. Неспадкова мінливість.

ТЕСТ 507

Що спостерігається, коли:
А — густо посіяне насіння одного виду рослин дає густі сходи, рослини конкурують між собою і тому їх виживає мало?
Б — хижаки обмежують число жертв?
В — не всі організми виживають у несприятливих умо-нах півночі або пустелі?
Г — між особинами однієї статі виникає суперництво . за парування з особиною іншої статі?
Д — люди, починаючи з первісних, залишають на розплід кращих тварин?
1. Несвідомий добір. 
2. Міжвидова боротьба. 
3. Внутрішньовидова боротьба. неживої природи. 
4. Статевий добір. 
5. Боротьба з силами.

§ 76. РОЗВИТОК ДАРВІНІЗМУ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XIX — НА ПОЧАТКУ XX СТОРІЧЧЯ

ТЕСТ 508

Як називають:
А — зіставляння даних палеонтології, порівняльної анатомії та ембріології для встановлення філогенезу певних організмів?
Б — послідовність еволюційних змін черепа і кінцівок у предків коней?

В — онтогенез окремого організму — коротке і стисле повторення філогенезу даного виду?
Г — індивідуальний розвиток організму, який є стислим повторенням історичного розвитку виду?
Д — дивергентні схеми історичного розвитку організмів?
1. Філогенетичний ряд.
2. Дендрограми.
3. Закін Геккеля-Мюлера.
4. Метод тріад Е. Геккеля.
5. Біогенетичний закон.
6. Метод потрійного паралелізму,
7. Філогенетичні дерева.

ТЕСТ 509

У деяких тварин виявляється:
А — забарвлення і поведінка, які роблять їх помітними,—... ;
Б — дуже яскраве забарвлення — ... ; 4* В — стояча поза змій, оскал зубів хижаків,— ... ;
Г — здатність наслідувати забарвлення добре захищених видів,— ... ;
Д — морфологічні та фізіологічні зміни в період розмноження чи збирання зграй для полювання — ... 
1. Мімікрія.
2. Погрозлива поведінка.
3. Привабливі забарвлення та поведінка.
4. Попереджувальне забарвлення.
5. Явище демонстрації.

ТЕСТ 510

З'ясуйте:
А — назву незахищеного виду, який поведінкою і забарвленням нагадує захищений вид; /
Б — як називається захищений вид, забарвлення і поведінку якого наслідують; Z.
В — яка повинна бути чисельність виду, який наслідують; q
Г — чисельність незахищеного виду, який наслідує ознаки захищеного, щоб не бути знищеним; J'
Д — що виробляється у видів, які полюють на здобич і обминають особин видів тварин із загрозливим забарвленням, f
1. Імітатор. 
2. Модель. 
3. Мала. 
4. Велика. 
5. Умовні рефлекси.

ТЕСТ 511

Які органи мають:
А — різну будову, але однакове походження (крило, рука, ласти)?
Б — подібну_будову, але різне походження (крила птаха, метелика)?
В — зменшення чи спрощення будови філогенетичного походження (очі крота, апендикс людини)?
Г — ознаки предків (хвіст у людини, зачатки кінцівок у ящірки)?
Д— зміни впродовж онтогенезу?
1. Рудименти. 
2. Адаптації. 
3. Гомологічні. 
4. Атавізми. 
5. Аналогічні.

§ 77. КРИЗА ДАРВІНІЗМУ. СТВОРЕННЯ СИНТЕТИЧНОЇ ГІПОТЕЗИ ЕВОЛЮЦІЇ

ТЕСТ 512

Зазначте:
А — єдине джерело спадкової мінливості;
Б — елементарні одиниці еволюції;
В — елементарні фактори еволюції;
Г — рушійну силу еволюції;
Д — групи особин, в яких відбуваються еволюційні перетворення.
1. Дрейф генів. 
2. Природний добір. 
3. Хвилі життя. 
4. Адаптації. 
5. Ізоляція. 
6. Популяції. 
7. Мутації.

ТЕСТ 513

Назвіть:
А — процеси видоутворення;
Б — види природного добору;
В — стан процвітання будь-яко'і систематичної групи організмів;
Г — спрощення організації групи організмів;
Д — зміни, за рахунок яких відбувається прогресивний розвиток,
1. Біологічний прогрес, 

2. Дегенерація. 
3. Стабілізуючий. 
4. Мїкроеволюція. 
5. Ароморфози. 
6. Дизруптивний. 
7. Регрес. 
8. Ізоляція. 
9. Рушійний.
10. Макроеволюція

ТЕСТ 514

Хто з видатних біологів:
А — є автором концепцій про біологічні прогрес та регрес і шляхи їх досягнення (ароморфози, ідіоадаптації, дегенерації)?
Б — створив вчення про дрейф генів, запропонував модель еволюції?
В — заснував феногенетику, ввів термін «мікроево-люція»?
Г — розробив вчення про форми добору (рушійний, стабілізуючий)?
Д — навчався або працював у Київському університеті (нині Київський університет імені Тараса Шевченка)?
1. С. С. Четвериков (1880-1959 pp.)
2. P. Фішер (1890-1962 pp.).
3. І. І. Шмальгаузен (1884-1963 pp.).
4. О. М. Сєверцов (1866-1936 pp.).
5. Ф. Г. Добжанський (1900-1981 pp.).
6. С. Райт (1889-1982 pp.).

ТЕСТ 515

Хто з відомих учених:
А — створив вчення про популяцію як елементарну одиницю еволюції, ввів терміни «хвилі життя», «генотипове середовище»?
Б — багато зробив у галузі математичного моделювання біологічних процесів, був одним із засновників біометрії?
В — працював у галузі вивчення темпів еволюції, ввів поняття «монофілія» (походження групи організмів від спільного предка)?
Г — вивчав закономірності мікроеволюції, видоутворення та внутрішньовидової мінливості?
Д — розвивав біологічну концепцію виду і запропонував сучасну класифікацію способів видоутворення?
1. Е. Майр (нар. 1904 p.).
2. P. Фішер (1890-1962 pp.).
3. С. С. Четвериков (1880-1959 pp.).
4. Д. Сімпсон (1902-1984 pp.).
5. Д. Хакслі (1887-1975 pp.).

§ 78. ПОПУЛЯЦІЯ ЯК ОДИНИЦЯ ЕВОЛЮЦІЇ.

ЕЛЕМЕНТАРНІ ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

ТЕСТ 516

Що:
А — утворює певним чином записана в ланцюгах ДНК спадкова інформація?
Б — є об'єктом дії факторів довкілля?
В — є резервом спадкової інформації?
Г — виникає в організмі в процесі його пристосування до умов середовища?
Д — утворюють різні величини ознаки в окремих особин виду?
1. Генотип. 
2. Мутації. 
3. Адаптації. 
4. Фенотип. 
5. Варіації.

ТЕСТ 517

A. Які ознаки можуть бути прихованими? «2-
Б. Як називають домінантний або рецесивний стан ознаки? J.
B. Хто є носієм ознак? ¥,#
Г. Які мутації існують довше? 2-Д. Назвіть популяції, які утворилися внаслідок нестатевого розмноження. ?
1. Фен. 4. Клон. 7. Організм.
2. Рецесивні. 5. Гомозигота. 8. Особина.
3. Домінантні. 6. Гетерозиготи.
ТЕСТ 518
Назвіть:
А — коливання чисельності особин, характерне для всіх видів; .£
Б — елементарні фактори еволюції, до яких не належать мутації, добір та боротьба за існування; /-J
В — сукупність випадкових процесів, які змінюють частоти генів у популяції і не мають адаптивного значення; /
Г — причину, яка унеможливлює схрещування між особинами виду; J7
Д — фактор еволюції, який має особливе значення в разі освоєння нових територій, наприклад островів.^
1. Дрейф генів. 3. Ізоляція.
2. Хвилі життя. 4. Адаптація.
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5. Мутації.
6. Прес хижаків,
7. Прес паразитів.
8. Наявність їжі.
ТЕСТ 519
Визначте:
А — причини сезонних коливань чисельності особин популяції в разі зміни дії екологічних факторів; S, 6 /
Б —співвідношення яких спадкових факторів'змінюється залежно від коливань чисельності особин популяції (хвилі життя); і/, $~
В — причини загибелі особин, зумовлені шкідливими рецесивними генами; 4
Г — що спостерігається при збільшенні або зменшенні числа особин у популяції; </,&
Д — причину дрейфу генів./
1. Хвилі життя.
2. Перерозподіл генів.
3. Умови зимівлі.
4. Зміна генотипу.
ТЕСТ 520
Якими бувають репродукційні (біологічні) ізоляції між організмами одного виду, коли:
А — всередині популяцій виникають різні раси (наприклад, жук горохова зернівка має горохову і квасолеву раси)? /
Б — розмноження відбувається в різні терміни (трави на заплавних і незаплавних луках цвітуть у різний 4ac)%jz.
В — стада, що живуть поряд, на час розмноження розходяться (форель з озера Севан у Вірменії йде на нерест у різні річки, що впадають у це озеро)? 4f~
Г — виникає несумісність статевих клітин (в інфузорії туфельки)? у
Д — популяція розмежовується горами, річками на окремі частини? З
1. Екологічна. 5. Поведінкова.
2. Етологічна. 6. Сезонна.
3. Географічна. 7. Часова.
4. Генетична.

§ 79. МІКРОЕВОЛЮЦІЯ. ВИДИ ПРИРОДНОГО ДОБОРУ ТА ЙОГО ТВОРЧА РОЛЬ. ВИД І ЙОГО КРИТЕРІЇ

ТЕСТ 521

Назвіть:
А — окупність еволюційних процесів, які відбуваються в популяціях одного виду;
Б — яку роль виконує природний добір, спрямовуючи різні елементарні спадкові зміни фенотипів (фенів) на шлях пристосування організмів до навколишнього середовища;
В — про що свідчить велике число підвидів, які має один вид;
Г — здатність виду пристосовуватись до різних умов;
Д — групу подібних популяцій одного виду, які різняться між собою низкою ознак (переважно морфологічних).
1. Творча роль добору. 
2. Рушійні сили еволюції. 
3. Екологічна пластичність виду.
4. Мікроеволюція.
5. Підвиди.

ТЕСТ 522

Який добір:
А—діє за сталих умов середовища й елімінує будь-які менш адаптивні зміни?
Б — у мінливих умовах довкілля сприяє зміні генофонду в один бік?
В — спрямовує мінливість у двох, рідше в трьох і більше напрямках, не сприяючи збереженню середніх (проміжних) станів ознак?
Г — сприяє виникненню в популяціях кількох фенотипових груп?
Д — забезпечує збереження норми реакції?
1. Дизруптивний. 
2. Вибірковий. 
3. Спрямовуючий. 
4. Стабілізуючий. 
5. Рушійний.

ТЕСТ 523

Визначте критерії виду:
A. Подібність будови особин виду.
Б. Подібність і вщміни в життєдіяльності органпмін.
B. Подібність будови молекул.

Г. Відміни власного ареалу від інших.
Д. Всі попередні критерії, додаючи чисельність і просторове розміщення особин (популяцій) виду.
1. Екологічний. 
2. Морфологічний.
3. Географічний. 
4. Фізіологічний. 
5. Біохімічний.

§ 80. ВИДОУТВОРЕННЯ

ТЕСТ 524

Назвіть:
А — процес виникнення в межах одного виду двох і більше нових видів;
Б — видоутворення, яке спричинило появу на Гала-пагоських островах різних форм в'юрків;
В — причину, яка зумовлює появу в межах одного виду двох і більше нових видів;
Г — комплекс екологічних факторів, з якими взаємодіє популяція в екосистемі;
Д — кратне збільшення числа гаплоїдних наборів хромосом, яке досить часто трапляється у рослин (пшениця, картопля) і в жаб.
1. Географічне. 
2. Екологічна ніша. 
3. Поліплоїдія. 
4. Ізоляція. 
5. Дивергенція.

§ 81. МАКРОЕВОЛЮЦІЯ

ТЕСТ 525
Визначте:
А — історичний процес, внаслідок якого виникають нові таксони (рід, родина і т. д. аж до царства);/
Б — принцип, згідно з яким види і роди мають спільного предка; Z.
В — явище, яке пояснює виникнення різноманітності видів шляхом дивергенції і пристосуваннями їхніх предків до умов довкілля;
Г —яким шляхом виникли плацентарні ссавці від спільного предка, пристосовуючись до життя в різних умовах (вода, земля, повітря);
Д — історичний поцес, внаслідок якого виникають нові види.
1. Макроеволюція. 
2. Монофілія. 
3. Адаптивна радіація. 
4. Мікроеволюція. 
5. Дизруптивний добір.
6. Стабілізуючий добір.

ТЕСТ 526

Що виявляється (за О. М. Сєверцовим) у разі:
А — збільшення чисельності популяцій, розширення їхніх ареалів та утворення нових видів?
Б — звуження ареалів, зменшення чисельності популяцій, вимирання?
В — підвищення рівня організації (виникнення щелеп у хребетних, квітки — у рослин та ін.).
Г — спрощення організмів, що характерно для паразитів і сидячих форм?
Д — пристосувальних змін відповідно до певних умов без зміни рівня організації (різна будова квіток, різноманітні ротові органи комах)?
1. Ідіоадаптації. 
2. Ароморфоз. 
3. Біологічний прогрес. 
4. Загальна дегенерація. 
5. Біологічний регрес. 
6. Морфофізіологічний регрес.

§ 82. БІОГЕОЦЕНОЗ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ЕВОЛЮЦІЇ

ТЕСТ 527

Які:
А — угруповання найбільш залежні вщ факторів навколишнього середовища?
Б — молекули несуть спадкову інформацію?
В — комплекси живої і неживої природи мають незначну інтегрованість, яка полягає в перетвореннях речовин і енергії в ланцюгах живлення?
Г — молекули полімерів мають найвищий ступінь інтеграції?
Д — органічні сполуки є стабільними?
1. Білки. 
2. Біогеоценози. 
3. Вуглеводи. 
4. Нуклеїнові кислоти. 
5. Ліпіди.
6. Ароморфози.

ТЕСТ 528

A, Прикладом якої еволюції є взаемопристосування комах і покритонасінних рослин до запилення?
Б. Назвіть види, з популяцій яких складаються стабільні біоценози?
B. В яких біогеоценозах елімінація насамперед уіушм мутації?

Г. Опишіть характер еволюції в мінливих умовах дов-1 кілля (піщано-глиняні наноси річок), де число видів незначне і вони еволюціонують незалежно один від одного.
Д. Назвіть види, що беруть участь у ранніх сукцесіях і мають високу екологічну пластичність, їх число неве- f лике, але конкуренція між ними значна.
1. Стабільні (клімаксні). 
2. Ценофіли. 
3. Ценофоби. 
4. Спряжена. 
5. Некогерентна.
6. Когерентна.

ТЕСТ 529

Які види:
А — високо спеціалізовані стосовно оселення в певному типі біогеоценозів?
Б — трапляються на межі двох стабільних біогеоценозів (лісостеп), де їх число (різноманітність) більша?
В — (їх популяції) становлять стабільні біоценози?
Г — беруть участь у ранніх сукцесіях, мають високу екологічну пластичність, мало спеціалізовані і не трапляються в зрілих біогеоценозах?
Д — мешкають на межі між різними біогеоценозами і є джерелом сукцесій?
1. Ценофобні. 
2. Ценофільні. 
3. Ценофіли і ценофоби.
4. Екологічне пластичні. 
5. Екологічно непластичні.

ТЕСТ 530

Визначте:
А — переміщення особин одного виду, за якого відбувається горизонтальний обмін біомасою між біогеоценозами;
Б — на якому рівні ступінь інтеграції та ефективність використання енергії найвищий;
В — коли вищезгадана ефективність найнижча;
Г — середовище, в якому відбуваються еволюційні процеси.
Д — рівень, який вміщує в собі послідовно вкладені один в одного інші рівні організації матерії (принцип «матрьошки»): популяційний, організмовий, клітинний і молекулярний.
1. Міграції. 
2. Популяції. 
3. Біоценози. 
4. Молекулярний. 
5. Біогеоценотичний.
6. Популяційний.

§ 83. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ФАКТОРИ ЕВОЛЮЦІЇ

ТЕСТ 531

A. Як називають погляд на еволюцію як на дію внутрішніх факторів («внутрішнє прагнення до прогресу» Ламарка або ароморфози Сєверцова)?
Б. Визначте погляд, за яким еволюція є наслідком «пливу умов довкілля (вчення про рушійні сили еволюції, її якому природному добору надається роль скульптора, І організму — роль глини).
B. Що забезпечує сталість (консервативність) генофонду Виду?
Г. Назвіть загибель особини на будь-якому етапі онтогенезу, коли вона не залишає потомства.
Д. Які процеси не впливають на генофонд популяцій?
1. Ектогенез. 
2. Автогенез. 
3. Старіння. 
4. Спадкова інформація. 
5. Елімінація.
6. Смерть.

ТЕСТ 532

A. Чим захищений спадковий матеріал у прокаріот?
Б. Чим захищений спадковий матеріал в еукаріот?
B. Визначте зміни спадкової інформації на молекулярному рівні.
Г. Визначте зміни спадкової інформації на клітинному рівні.
Д. Що забезпечує безперервність життя і зміни поколінь?
1. Генні мутації. 
2. Оболонка ядра. 
3. Цитоплазма. 
4. Рекомбінації. 
5. Розмноження.
6. Комбінативна мінливість.

ТЕСТ 533

Назвіть:
А — явище, коли в особин виду з'являється велике число потомків, але більшість із них елімінується, а ті, що залишилися, підтримують оптимальну щільність популяції;
Б — аналогічно, але кількість потомків невелика і більша частина їх виживає внаслідок захисту та вигодовування батьками;
В — еволюційні форми взаємодії між особинами всередині популяції (міграції, хвилі життя, статевий добір, ієрархії та ін.);

Г — форми взаємодії між особинами, коли виявля ються симбіоз, коменсалізм, виїдання тощо;
Д — фактори (температура, світло), які впливають ні всі рівні організації (особини, популяції, біогеоценози).
1. Кліматичні. 
2. Міжвидові. 
3. Внутрішньовидові. 
4. r-Стратегія розмноження.
5. К-стратегія розмноження.

§ 84. ТЕМПИ ЕВОЛЮЦІЇ

ТЕСТ 534

Визначте:
А — час, упродовж якого виникають певні система-тичні групи організмів (види, роди, родини і т. д. аж до типів і царств);
Б — як відбувається еволюція за вченням Ч. Дарвіна?
В — погляди на еволюцію Ж. Б. Ламарха (градації, коли ускладнення організації при переході від нижчого  рівня до вищого відбувається за короткий інтервал часу).
Г — яка система поглядів грунтується на факті етапності життя на Землі;
Д — коли відбуваються різкі зміни видового складу біосфери?
1. На межі геологічних періодів. 
2. Стрибкоподібно. 
4. Темпи еволюції.
5. Неокатастрофізм.
3. Поступово, безперервно.

ТЕСТ 535

Які організми:
А — що характеризуються високою швидкістю зміни поколінь, не змінилися протягом останніх 40-250 млн років, про що свідчать знахідки їх у бурштині і відкладах?
Б — з дуже повільною зміною поколінь (20-30 років) виникли близько 36 млн років тому, мали велике число форм, але зараз близькі до вимирання?
В — що жили до 40 млн років тому, знайдено у балтійському бурштині?
Г — що тісно взаємозв'язані між собою, виникли й інтенсивно розвивалися на початку верхньокрейдяної епохи?
Д — остаточно вимерли наприкінці пізньокрейдяної епохи?

1. Комахи.
2. Рачки-щитні. 
3. Покритонасінні. 
4. Слони. 
5. Динозаври.
6. Кліщі. 
7. Комахи-запилювачі.

ТЕСТ 536

A. Коли відбувалися різкі зміни видового складу біосфери?
Б. Які більш пластичні групи організмів завойовують простір зниклих екосистем?
B. Назвіть організми, які не витримують змін інтенсивності дії екологічних факторів вище межі витривалості і вимирають.
Г. Що відбувається на початку геологічних періодів та епох?
Д. Визначте, що викликають зсуви материкових платформ, вулкани, горотворні процеси.
1. Бурхлива адаптивна радіація.
2. Біоценотичні кризи.
3. Ценофоби.
4. Ценофіли.
5. На межі геологічних періодів.
6. Насичення атмосфери оксидами сірки, азоту та ін.

§ 85. БІОГЕОГРАФІЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ

ТЕСТ 537

Які науки вивчають закономірності поширення на земній кулі:
А — будь-яких організмів?
Б — рослин?
В — тварин?
Г — популяцій різних видів?
Д — рослин і тварин в минулому і сучасному?
1. Фітогеографія. 
2. Ареалогія. 
3. Біогеографія. 
4. Історична біогеографія. 
5. Зоогеографія.

ТЕСТ 538

Визначте:
А — науку, яка реконструює поширення рослин і тварин у різні геологічні періоди історії Землі;
Б — сукупність видів організмів і середовища їхнього існування (тундра, степ, пустеля, тайга тощо);

В — сукупності ввдів організмів у певній частині біс сфери (наприклад, Австралія);
Г — види, роди, родини, які мають обмежене поширення;
Д — комплекси видів, родів, які характерні (специфічні) для різних частин земної кулі.
1. Регіональні біогеоценози. 
2. Біом. 
3. Біота. 
4. Палеобіогеографія. 
5. Ендеміки.

ТЕСТ 539

Які:
А — організми своєю подібністю свідчать про суходольні зв'язки між Північною Америкою та континентами Східної півкулі?
Б — тварини мають всесвітнє поширення?
В — представники сучасних конячих мешкають у Старому Світі?
Г — тварини мігрували з Південної Америки в Австралію, де зазнали зледеніння, а згодом розселилися по материку?
Д — тварини першими заселили Гаванські острови й утворили там дуже багато ендемічних видів? S? $
1. Тарлани (до 1878 p.).
2. Клени звичайний і американський.
3. Сумчасті.
4. Прісноводні та фунтові найпростіші.
5. Жуки-вусаїі (150 видів).
6. Американська та європейська норки.
7. Осли.
8. Зебри.
9. Дрозофіли (300 видів).

ТЕСТ 540

Скільки мільйонів років тому: 
А — розпочалася еволюція конячих?
Б — періодично вимирали види конячих?
В — з'явилися сучасні конячі?
Г — виникли сумчасті в Америці?
Д — розпочалася еволюція дрозофіл і жуків на Гаванських островах?
1. До 50. 
2. Близько 1. 
3. 40, 15, 10 і 3. 
5. 100.
4. 2,5.

ТЕСТ 541

Як називають:
А — флористичне царство, яке займає всю Північну півкулю за винятком тропіків?
Б — сукупність близьких екологічних ніш?
В — групу видів, які першими проникають на щойно утворені острови чи місця зруйнованих екосистем?
Г — еволюцію популяцій за відсутності конкурентів?
Д — простір, який освоюють популяції, утворюючи максимальну кількість екологічних ніш?
1. Адаптивна зона.
2. Піонери.
3. Голарктична біогеографічна область.
4. Некогеренгна.
5. Когерентна.

§ 86. СУЧАСНИЙ СИНТЕЗ ЕКОЛОГІЇ ТА ЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОГЛЯДІВ

ТЕСТ 542

З'ясуйте:
А — що є елементарним еволюційним матеріалом;
Б — що є елементарними факторами еволюції;
В —який еволюційний процес відбувається всередині виду у межах однієї популяції на основі природного добору і завершується утворенням нового виду;
Г — назву процесу історичного розвитку живих форм на надвидовому рівні і вище;
Д — еволюційні перетворення, що відбуваються на рівні, вищому ніж вид (рід, родина).
1. Варіації. 
2. Мутації. 
3. Мікроеволюція. 
4. Макроеволюція.
5. Популяційні хвилі.

ТЕСТ 543

Якими факторами довкілля є:
А — землетруси, зрушення земної кори, зміни рівня Світового океану?
Б — поява нових організмів (наприклад, покритонасінних)?
В — інтенсивна промислова діяльність людини?
Г — виверження вулканів?
Д — зміни тривалості дня, пір року?

1. Антропічні. 
2. Антропогенні. 
3. Катастрофічні. 
4. Абіотичні. 
5. Біотичні.
6. Періодичні.

ТЕСТ 544

Назвіть:
А — спеціалізовані види, які внаслідок катастрофічні руйнувань екосистем вимирають;
Б — види, які в нових умовах довкілля завдяки при-І таманній їм екологічній пластичності, неповній адаптації! набувають нових пристосувань і виживають;
В — види, що живляться різноманітною їжею;
Г — організми, які спеціалізувалися, стосовно сложивання однієї певної їжі (наприклад, гусінь метелика поліксени живиться тільки пагонами отруйної для інших комах рослини — кірказону, уникаючи трофічної конкуренції з іншими видами);
Д — види, їжею для яких є рослини.
1. Фітофага. 
2. Монофага. 
3. Поліфаги. 
4. Ценофіди. 
5. Ценофоби.

ТЕСТ 545

Зазначте сукупності:
А — адаптацій, які існують в особин виду, забезпечують їх функціонування, поведінку, розмноження (онтогенез, життєвий цикл). У біогеоценозах ці адаптації виявляються у вигляді екологічної ніші;
Б — генів будь-якого організму;
В — ознак, які має особина (індивід);
Г — особин, що пристосувалися до існування у певному місці оселення і відрізняються від інших груп особин свого виду спадково закріпленими особливостями;
Д — споріднених особин одного виду, які населяють певну ділянку навколишнього середовища і так чи інакше ізольовані від особин інших сукупностей цього самого виду.
1. Екотип. 
2. Епігенотип. 
3. Фенотип. 
4. Генотип. 
5. Популяція.

ТЕСТ 546

Хто є авторами:
А — еволюційної гіпотези перерваної рівноваги, яку вони запропонували у 70-80-х роках XX ст.?
190

Б — сучасного поняття про ценофобів і ценофілів, спряжену й неспряжену еволюцію, зональні та інтразональні екосистеми?
В — гіпотези еволюційного компромісу?
Г — синтетичної теорії еволюції?
Д — терміну «біогеоценоз»?
1. О. П. Расніцин.
2. Е. Майр.
3. Н. Елредж, С. Гоулд, С. Стенлі.
4. В. М. Сукачов.
5. С. М. Розумовський, В. А. Красилов.

ТЕСТ 547

A. Яке явище пояснюється тим, що вид у біогеоценозі, його популяції, пристосовуються до кожного з факторів зовнішнього середовища й одночасно до їхнього комплексного впливу?
Б. За якою гіпотезою всі живі системи можуть функціонувати лише у стабільних (сталих) умовах доти, доки ступінь зміни цих умов не перевищить їхню здатність до підтримання гомеостазу?
B. До якої гіпотези слід віднести уявлення про те, що пристосування виду до комплексу умов довкілля можливе лише завдяки неповним адаптаціям до окремих факторів середовища?
Г. Який процес відбувається в разі формування нового спігенотипу під час пристосування (адаптації) особин популяції до нових умов довкілля, які виникли після неперіодичних (катастрофічних) змін?
Д. Що знижує екологічну пластичність та еволюційний потенціал особин у популяціях?
1. Перервана рівновага.
2. Еволюційний компроміс.
3. Відносна пристосованість організмів.
4. Видоутворення.
5. Висока специфічність.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА РІЗНОМАНІТНІСТЬ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

§ 87. СИСТЕМА ОРГАНІЧНОГО СВІТУ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ

ТЕСТ 548

Які системи:
А — визначаючи основний критерій ступеня подібності класифікованих об'єктів, не враховують даних палеонтології?
Б — грунтуються на понятті, що ступінь подібності видів є наслідком їхнього історичного походження від спільного предка?
В — не враховують даних про історичний розвиток виду, його онтогенез, будову та екологічні особливості певних груп організмів?
Г — грунтуються на принципі, що всі сучасні види є лотомками викопних форм?
Д — виходять з положення про монофілетичне походження видів шляхом дивергенції?
1. Природна. 
2. Штучна. 
3. Філогенетична.
4. Ліннеївська.

ТЕСТ 549

Яка наука вивчає: 
А — різноманітність видів? 
Б — різноманітність екосистем?
В — поширення тварин?
Г — поширення рослин?
Д —поширення живих істот у певні періоди історії Землі?
1. Систематика.
2. Фітогеографія,
3. Зоогеографія. 
4. Біогеографія.
5. Палеобіогеографія.
6. Біогеоценологія.

ТЕСТ 550

Скільки видів:
А — було і є нині на Землі?
Б —(викопних) знайдено й описано?

В — живих тварин відомо нині?
Г — рослин є нині?
Д — всіх живих істот відомо (описано) на Землі?
1. 2 мільйони. 
2. Кілька сотень тисяч. 
3. З мільйони. до 1 мільярда. 
4. 300 тисяч. 
5. Від 100 мільйонів.

ТЕСТ 551

A. В якому вигляді існувало життя на Землі спочатку?
Б. Що сформувалося ^одноманітних умовах первісних морських мілководь?
B. Як називають групи організмів, утворені ціанобактеріями, фітотрофними та хемотрофними бактеріями?
Г. До якої групи організмів належать сапрофітні бактерії?
Д. Яку групу організмів утворювали первісні паразитичні бактерії і, можливо, віруси?
1. Прокаріотичні біоценози. 
2. Консументи. 
3. Редуценти. 
4. Продуценти.
5. Екосистеми.

ТЕСТ 552

A. Яка загальна назва різних систематичних груп?
Б. Назвіть основні систематичні категорії груп організмів.
B. Що означають префікси «над-» та «під-» перед назвами основних систематичних категорій (вид, рід, клас та ін.)?
Г. Що вивчає систематика?
Д. Які об'єкти вивчає біогеографія?
1. Біогеоценози.
2. Різноманітність видів.
3. Вид, рід, родина, ряд (у ботаніці — порядок), клас, тип (у ботаніці — відділ), царство.
4. Таксони.
5. Допоміжні систематичні категорії.

ТЕСТ 553

Визначте систематичну належність виду — собака домашній: 
А — рід;
Б — ряд;
В — клас;
Г — тип;
Д — родина

1. Хордові.
2. Ссавці.
3. Собака.
4. Хижі.
5. Вовчі.
§ 88. ПОГЛЯДИ РІЗНИХ УЧЕНИХ НА ВИНИКНЕННЯ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ

ТЕСТ 554

За якими гіпотезами:
А — живі істоти виникли з неживої матерії?
Б — сучасні організми походять від живих істот
В. Якою є гіпотеза вчених стародавньої Греції (Демокріт, Епікур, Платон, Арістотель), які вважали, що істоти виникають з мулу, гною, грунту, води тощо?
Г. Якими були,погляди на походження життя вчених епохи Відродження (Ф. Парацельс, Р. Декарт)?/
Д. Яку гіпотезу спростував своїми дослідами Л. Пастер?
1. Абіогенез. 
2. Біогенез. 
3. Андрогенез.
4. Самозародження.

ТЕСТ 555

Хто з учених:
А — вперше висловив думку про зародження життя з | хімічних сполук?
Б — підтримували гіпотезу про зародження життя з хімічних сполук?
В — сформулював біохімічну гіпотезу виникнення життя?
Г — у стародавні часи висловлював думку про можливість занесення життя з космосу?
Д — поділяв погляд про космічне походження життя на Землі?
1. Е. Геккель. 
2. Ж. Б. Ламарк.
3. О. І. Опарін. 
4. С. Арреніус. 
5. В. І. Вернадський. 
6. К. А. Тїмірязєв. 
7. Д. Холдейн.
8. Анаксагор.

ТЕСТ 556

Які організми:
А — (їх спори і цисти) можуть витримувати умови космічного простору, тобто жити у вакуумі за температури до -273 ° С?

Б — мають спори діаметром близько 0,015 мм і за 20 діб під тиском сонячних променів здатні подолати відстань між орбітами Землі та Марса, а за 80 діб — досягти орбіти Юпітера?
В — можуть здійснювати фотосинтез у сірководневій атмосфері?
Г — для біосинтезу використовують аміак? 
Д — у процесі хемосинтезу розкладають вуглеводневі сполуки?
1. Прокаріоти.
2. Нітрифікуючі бактерії.
3. Деякі бактерії.
4. Зелені та пурпурні бактерії.
5. Метанові бактерії.

§ 89. ПЕРВИННІ ЕКОСИСТЕМИ ПРОКАРІОТ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ

ТЕСТ 557

Завдяки діяльності яких організмів в архейську еру: 
А — геохімічні умови набули сучасного стану?
Б — утворилися осадові породи?
В — 3,5 млрд років тому виникли перші осадові породи?
Г — утворилися поклади сірки?
Д — атмосфера Землі збагатилася киснем?
1. Ціанобактерії. 
2. Залізобактерії. 
3. Зелені та пурпурні бактерії. 
4. Прокаріоти. 
5. Еукаріоти.

ТЕСТ 558

Скільки мільярдів років тому: 
А — виникло життя в архейську еру?
Б — почали утворюватись австралійські та південноафриканські осадові породи?
В — виникли залізобактерії, які утворили залізні руди?
Г — набули бурхливого розвитку ціанобактерії, які збагатили атмосферу киснем?
Д — розпочалося життя на Землі?
1. 3,8. 
2. 3,5. 
3. 4,5. 
4. 3,5 – 4,5. 
5. 2,5 – 4,5.

ТЕСТ 559

Назвіть:
А —ланцюжки з кількох нуклеотадів, які перебувають довкіллі і можуть вбудовуватись у геном прокаріотичних | клітин;
Б — в яких організмів еволюція відбувається на біохімічному рівні;
В — організми, які пристосувалися до умов шляхом вироблення нових ферментів;
Г —автотрофні організми, які жили в архейську еру;
Д — віруси, за допомогою яких відбувається горизонтальне перенесення спадкової інформації.
1. Ціанобактерії. 
2. Бактеріофаги. 
3. Плазміди. 
4. Прокаріоти. 
5. Зелені бактерії.
6. Пурпурні бактерії.

§ 90. ВИНИКНЕННЯ ЕУКАРЮТ І БАГАТОКЛІТИННИХ ОРГАНІЗМІВ

ТЕСТ 560

A. В яку еру виникли первісні одноклітинні еукаріоти І (джгутикові) 2,5 млрд років тому?
Б. Від яких предків виникли багатоклітинні організми?
B. Який спосіб розмноження став домінуючим в еукаріот?
Г. Які організми були предками еукаріот?
Д. Що стало засобом збереження цілісності видів еукаріот?
1. Репродуктивна ізоляція.
2. Статевий.
3. Нестатевий.
4. Прокаріоти.
5. Протерозойська.
6. Колоніальні.
7. Архейська.

ТЕСТ 561

A. Які органоїди клітин еукаріот є потомками паразитичних чи мутуалістичних видів прокаріот, що втратили здатність існувати поза клітиною хазяїна?
Б. Назвіть складні структури клітин еукаріот, які виникли внаслідок об'єднання ДНК і ядерних білків-гістонів.
B. Що забезпечило бурхливий розвиток еукаріот?
Г. В яких органоїдах клітини відбувається синтез органічних речовин з неорганічних?

Д. Визначте ланцюжки з кількох нуклеотидів, які трапляються в клітинах.
1. Мітохондрц. 
2. Ядерна оболонка. 
3. Пластиди. 
4. Плазміди. 
5. Хромосоми.
6. Статевий процес.

ТЕСТ 562

Як називають:
А — зовнішній зародковий шар (листок) клітин, який виникає на перших стадіях розвитку еукаріот (хребетних)?
Б — те саме про внутрішній зародковий шар?
В — середній зародковий шар?
Г —двошаровий зародок, утворений шляхом вгинання зовнішнього шару клітин бластодерми (за Е. Геккелем)?
Д — давніший двошаровий зародок, утворений внаслідок міграції клітин всередину одношарового зародка (за І. І. Мечниковим)?
1. Ентодерма. 
2. Гастрея. 
3. Мезодерма. 
4. Ектодерма. 
5. Фагоцитела.

§ 91. ПЕРШІ БАГАТОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ФОРМУВАННЯ ВОДНИХ БІОЦЕНОЗІВ

ТЕСТ 563

Які організми (кембрійський період палеозойської ери): 
А — виникли в цей період?
Б — відомі з відбитків? 
В — мали зовнішню черепашку? 
Г — мали вторинну порожнину тіла і замкнену кровоносну систему?
Д— були першими хордовими?
1. Ланцетник. 
2. Багатощетинкові черви. 
3. Голкошкірі. 
4. Молюски. 
5. Червоні водорості. 
6. Ракоподібні.
7. Губки.
8. Трилобіти.
9. Форамініфери.

ТЕСТ 564

В який період палеозойської ери виникли:
А — всі типи тварин?
Б — корали, що утворили рифи?
В — форамініфери і молюски?

Г — ракоскорпіони (евриптериди) — найбільші з відомих членистоногих завдовжки до 2 м?
Д — червоні водорості?
1. Девонський. 
2. Кембрійський. 
3. Ордовицький. 
4. Силурійський. 
5. Кам'яновугільний.

§ П. СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНИХ МЕЖ БІОСФЕРИ

ТЕСТ 565

Як довго тривали періоди палеозойської ери (в мільйонах років):
А — кембрійський?Б — силурійський? 4 В — девонський? f Г — кам'яновугільний?./ Д — пермський? /
1. 280-240.
2. 600-500.
3. 350-280.
4. 440-400.
5. 400-350.

ТЕСТ 566

У силурійському періоді:
А — з'явилися перші черепні хребетні (панцирні риби) ...;
Б — жили ... риби, в яких не було зябрових дуг;
В — у первісному грунті (мулі) жили безхребетні ...
Г — перші наземні біоценози опанували найдавніші і найпримітивніші вищі рослини ...;
Д — існували наземні членистоногі-хижаки ... .
1. Колючозубі.
2. Скорпіони.
3. Пластинчастоішарі.
4. Ківсяки.
5. Раніофіти.
6. Малощетинкові черви.
7. Плауноподібні. 

ТЕСТ 567

У девонський період (період риб): 
А — вимерли організми ...;
Б — на вологому суходолі поширилися вищі спорові рослини ...;
В — виникли перші голонасінні ...;
Г — на суходолі з'явилися членистоногі ...;

Д — у воді розвелося дуже багато хребетних ...
1. Павуки. 
2. Насіннєві папороті. 
3. Хрящові риби. 
4. Трилобіти. 
5. Плауноподібні. 
6. Кліщі. 
7. Кісткові риби. 
8. Панцирні. 
9. Хвощі. 
10. Раніофіти. 
11. Папороті.

ТЕСТ 568

У девонський період у воді жили:
А — прісноводні тварини ... ;
Б — морські первісні акули ... ;
В — риби, що повзали по дну водойм, захаращених стовбурами дерев ... ;
Г — перші хребетні наземні тварини, що розмножувалися у воді і дихали атмосферним киснем ... ;
Д — предки земноводних ... .
1. Кистепері. 
2. Хрящові риби. 
3. Дводишні. 
4. Земноводні. 
5. Кісткові риби.
6. Променепері.

ТЕСТ 569

У найтепліший кам'яновугільний період:
А — на перезволоженому суходолі з'являються ... рослини;
Б — на суходолі з прісноводних ракоподібних виникли ... комахи;
В — на суходолі з'явилися ... молюски, які дихали легенями;
Г — повністю перейшли на суходіл ...;
Д — предками цих тварин були ....
1. Плазуни. 
2. Земноводні. 
3. Хвойні.
4. Безкрилі. 
5. Черевоногі.
6. Мохоподібні. 
7. Літаючі.

ТЕСТ 570

У сухому пермському періоді, коли відбувалися зледеніння:
А — на суходолі росли голонасінні ... ;
Б — відбувалася адаптивна радіація членистоногих ... ;
В — жили хижаки ... з добре розвиненими іклами і мали тіло завдовжки до 4 м;
Г — з прісних водойм зникла значна частина риб ...;
Д — у морях вимерли тварини ... .
1. Трилобіти. 
2. Хвойні. 
3. Комахи. 
4. Пеликозаври. 
5. Дводишні.
6. Колючозубі. 
7. Кистепері.

ТЕСТ 571

Протягом пермського періоду: 
А — виникла нові групи плазунів ...;
Б — у другу половину періоду серед плазунів з'явився новий ряд, в якому були дрібні комахоїдні і великі тварини (6—7 м завдовжки) ...;
В —з'явилися тварини ..., в яких були розвинені ікла і кутні зуби; 
Г — наприкінці періоду в морях вимерли деякі групи тварин ...; ?
Д — відбулися зміни, які підготували панування певних рослин і тварин,— ... .
1. Голонасінні. 
2. Трилобіти. 
3. Звірозубі. 
4. Черепахи. 
5. Плазуни. 
6. Колючозубі риби. 
7. Лускаті (ящірки).

§ 93. ОСНОВНІ ЕВОЛЮЦІЙНІ ПОДІЇ МЕЗОЗОЙСЬКОЇ ЕРИ

ТЕСТ 572

Як довго тривали (в мільйонах років тому):
А — палеозойська ера?
Б — мезозойська ера?
В —тріасовий період мезозойської ери?
Г — юрський період мезозойської ери?
Д — крейдяний період мезозойської ери?
1. 600-240. 
2. 240-65. 
3. 130-60. 
4. 185-130. 
5. 240-185.

ТЕСТ 573

Протягом мезозойської ери:
А — в наземних біотах панували ...;
Б — виникли ...;
В —жили гігантські тварини ... до 30 м завдовжки;
Г — від комахоїдних звірозубих виникли невеликі тварини ... (завдовжки 5—15 см), схожі на сучасних землерийок;
Д — у водоймах з'явилися водорості ... .
1. Динозаври. 
2. Діатомові. 
3. Ссавці. 
4. Покритонасінні. 
5. Голонасінні. 
6. Комахи. 
7. Плазуни. 
8. Птахи.

ТЕСТ 574

У тріасовий період:
А — у морях з'явилися кишковопорожнинні ...;
Б —у прісних водах, а згодом і в солоних поширилися ... риби;
В — виникли наземні плазуни ...;
Г — наприкінці відбувся розпад Пангеї (єдиного суцільного материка) на менші континенти і при цьому вимерли деякі первісні тварини ...;
Д — вперше з'явилися тварини ..., які мали волосяний покрив.
1. Земноводні. 
2. Коралові поліпи.., 
3. Ссавці. 
4. Динозаври. 
5. Хрящові. 
6. Крокодили. 
7. Кісткові. 
8. Звірозубі.

ТЕСТ 575

В юрський період, коли клімат був помірним, жили: А — в мілководних морях молюски ...;
Б — у водоймах з'явилися водорості ...;
В — морські плазуни ..., що виникли в тріасі;
Г —літаючі ящери ...;
Д — земноводні ..., які з'явилися в другій половині цього періоду
1. Діатомові. 
2. Плезіозаври. 
3. Белемніти («чортові пальці»).
4. Птерозаври. 
5. Хвостаті. 
6. Іхтіозаври. 
7. Каракатиці. 
8. Безхвості. 
9. Кальмари.

ТЕСТ 576

Назвіть плазунів, які панували в юрський і крейдяний періоди:
А — мали довгий хвіст і розмах крил до 1 м;
Б — безхвості, які витіснили довгохвостих;
В — найбільші з усіх відомих динозаврів масою до 80 т, завдовжки до 30 м;
Г — динозаври, на спині яких розмішувалися два паралельні ряди вертикальних кісткових пластин;
Д — Динозавр, який мав пір'яний покрив і, можливо, був предком викопного птаха — археоптерикса.
1. Авімім.
2. Птеродактиль. 
3. Стегозавр. 
4. Рамфоринх. 
5. Диплокок.

ТЕСТ 577

У крейдяний період мезозойської ери:
А — поширилися рослини, розмноження яких пов'язане з комахами ...;
Б — виникли комахи — запилювачі рослин ...;
В — відбулися адаптивні зміни динозаврів ...;
Г — птахи ... пристосувалися до різних умов середовища;
Д — з другої половини періоду існувало дві групи ссавців ... .
1. Гесперорніси.
2. Сумчасті.
3. Бджоли.
4. Страусоподібні.
5. Покритонасінні.
6. Денні метелики.
7. Качкодзьобі.
8. Мухи.
9. Плацентарні. 
10. Іхтіорніси.

§ 94. РОЗВИТОК ЖИТТЯ В КАЙНОЗОЙСЬКУ ЕРУ. ЛЮДИНА ТА її ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ЕВОЛЮЦІЇ

ТЕСТ 578

Визначте давність (у мільйонах років):
А — кайнозойської ери;
Б — палеогенового періоду кайнозойської ери;
Зазначте тривалість епох палеогену:
В — палеоценової;
Г — еоценової;
Д — олігоценової.
1. 38-25. 
2. 65. 
3. 65-55. 
4. 40. 
5. 55-38.

ТЕСТ 579

Які організми жили в найтеплішу і вологу палеоценову епоху:
А — дерев'янисті покритонасінні?
Б — голонасінні?
В — тварини?
Г — предки копитних?
Д — хижаки розміром з вовка, які мали копита.
1. Кондилатри. 
2. Хижі. 6. Дуби.
3. Буки. 
4. Мезоніхії. 
5. Кипарисові. 
7. Соснові. 
8. Гризуни. 
9. Гінкгові. 
10. Зайцеподібні.


ТЕСТ 580

В еоценову епоху з сухим кліматом жили:
А — п'ятипалі тварини (на африканському континенті);
Б — морські тварини, предками яких були копитні мезоніхїї;
В — безкилеві птахи;
Г — птахи, які з'явилися в Південній півкулі;
Д — мавпи на півночі Африки.
1. Хоботні. 
2. Зубаті кити. 
3. Вусаті кити. 
4. Діатрими. 
5. Вузьконосі. 
6. Широконосі. 
7. Пінгвіни.

ТЕСТ 581

A. Які представники родини людей (гомінід) жили 4-5 млн років тому в Східній Африці?
Б. Назвіть людину, яка походить від невідомих предків у Східній Африці і розселилася по Землі.
B. Як називають географічні популяції цієї людини?
Г. До якого виду належить сучасна людина?
Д. Визначте підвиди людей.
1. Людина розумна. 
2. Неандертальці. 
3. Кроманьйонці.
4. Австралопітеки. 
5. Пітекантропи.
6. Синантропи. 
7. Людина прямохідна.

ТЕСТ 582

Перелічіть тварин, які зникли в XVII-XDC століттях:
А — в Європі;
Б — в Азії (біля узбережжя Камчатки);
В — нелітаючі птахи на Мадагаскарі;
Г — безкилеві птахи в Новій Зеландії
Д — в Монголії.
1. Епіорніси. 
2. Стелерова корова. 
3. Моа.
4. Кінь Пржевальського.
5. Тур.
6. Тарпан.



