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Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ______________________________ Êëàñ _____ 

Âàð³àíò 1ÂÑÒÓÏ. ÍÅÎÐÃÀÍ²×Í² ÐÅ×ÎÂÈÍÈ

² ð³âåíü. Îáåð³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü ó êîæíîìó çàâäàíí³.

1. Íàóêà ïðî ñïàäêîâ³ñòü ³ ì³íëèâ³ñòü — öå …

À) генетика;  Â) ембріологія;
Á) гістологія;  Ã) мікологія

2. Ìåòîä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âèâ÷àþòü çîâí³øíþ áóäîâó îðãàí³çì³â, — öå ...

À) порівняльно-описовий;  Â) статистичний;
Á) експериментальний;  Ã) моделювання.

3. Òåðì³í «á³îëîã³ÿ» çàïðîïîíóâàâ ó Õ²Õ ñò:

À) Ч. Дарвін; Â) Р. Вірхов;
Á) Т. Шванн;  Ã) Ж.Б. Ламарк.

²² ð³âåíü. Îáåð³òü ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ ó êîæíîìó çàâäàíí³.

1. Õ³ì³÷í³ åëåìåíòè, ñïîëóêè ÿêèõ ì³ñòÿòüñÿ â ê³ñòêàõ ³ çàáåçïå÷óþòü ¿õíþ ì³ö-
í³ñòü — öå ...

À) кремній; Â) калій;
Á) кальцій; Ã) фосфор.

2. Ìàêðîåëåìåíòè — öå:

À) купрум; Â) сульфур;
Á) бром; Ã) ферум.

3. Îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè êë³òèíè — öå ...

À) вода;  Â) нуклеїнові кислоти;
Á) білки; Ã) мінеральні солі.

²²² ð³âåíü. 

1. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ äàíèì æèâèì îðãàí³çìàì:

       À) клітинний;    1. віруси;
Á) молекулярний; 2. амеба; 
Â) організмовий; 3. тополя;
 4. водойма.
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2. Âñòàíîâ³òü íàëåæí³ñòü ïîäàíèõ åëåìåíò³â äî â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè:

À) органогенні; 1. карбон;
Á) макроелементи;  2. аурум;
Â) мікроелементи.  3. алюміній;
 4. цинк.

3. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ äàíèìè ðå÷îâèíàìè ³ êëàñàìè õ³ì³÷íèõ  ñïîëóê:

À) оксиди; 1. Н2SO4;

Á) кислоти; 2. CO2;

Â) основи. 3. NaCl;

 4. КОН.

²V ð³âåíü.

1. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ïîñë³äîâí³ñòü ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ ó âèñõ³äíîìó ïî-
ðÿäêó:

À) молекулярний — клітинний — органний — організмовий — популяційно-
    видовий — біогеоценотичний — біосферний;
Á) тканинний — біогеоценотичний — популяційно-видовий;
Â) молекулярний — клітинний — організмовий — біосферний;
Ã) клітинний — тканинний — організмовий — біосферний.

2. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ïîñë³äîâí³ñòü â³äñîòêîâîãî âì³ñòó åëåìåíò³â ó êë³òèí³ â 
íèçõ³äíîìó ïîðÿäêó:

À) оксиген — нітроген — кальцій — йод;
Á) йод — оксисен — кальцій — нітроген;
Â) нітроген — кальцій — йод — оксисен;
Ã) йод — оксиген — нітроген — кальцій.

3. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ïîñë³äîâí³ñòü â³äñîòêîâîãî âì³ñòó õ³ì³÷íèõ ñïîëóê ó 
êë³òèí³ â íèçõ³äíîìó ïîðÿäêó:

À) вуглеводи — вода — білки — ліпіди;
Á) вода — білки — ліпіди — вуглеводи;
Â) білки — вуглеводи — білки — ліпіди;
Ã) білки — ліпіди — вода — вуглеводи.

За кожну правильну відповідь — 1 бал.
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Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ______________________________ Êëàñ _____ 

Âàð³àíò 2ÂÑÒÓÏ. ÍÅÎÐÃÀÍ²×Í² ÐÅ×ÎÂÈÍÈ

² ð³âåíü. Îáåð³òü ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü ó êîæíîìó çàâäàíí³.

1. Íàóêà, ùî âèâ÷àº êë³òèíó, — öå ...

À) гістологія; Â) генетика;
Á) цитологія; Ã) ботаніка.

2. Ìåòîä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî âèâ÷àþòü âíóòð³øíþ áóäîâó îðãàí³çì³â, — öå ...

À) моделювання; Â) порівняльно-описовий;
Á) статистичний; Ã) експериментальний.

3. Òåðì³í «á³îëîã³ÿ» çàïðîïîíóâàâ ó Õ²Õ ñò. ...

À) Т. Шванн; Â) Г.Р. Тревіранус;
Á) Р. Вірхов; Ã) Ч. Дарвін.

²² ð³âåíü. Îáåð³òü ïðàâèëüí³ â³äïîâ³ä³ ó êîæíîìó çàâäàíí³.

1. Õ³ì³÷í³ åëåìåíòè, ùî çàáåçïå÷óþòü òðàíñïîðò ðå÷îâèí äî êë³òèí:

À) магній; Â) калій;
Á) натрій; Ã) ферум.

2. Îðãàíîãåíí³ åëåìåíòè — öå ...

À) оксисен; Â) гідроген;
Á) ферум; Ã) кальцій.

3. Îðãàí³÷í³ ðå÷îâèíè êë³òèíè — öå ...

À) кислоти; Â) вуглеводи;
Á) жири; Ã) основи.

²²² ð³âåíü.

1. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ äàíèì æèâèì îðãàí³çìàì:

À) клітинний; 1. сосновий ліс;
Á) органний; 2. троянда;
Â) популяційно-видовий. 3. інфузорія-туфелька;
 4. болото.
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2. Âñòàíîâ³òü íàëåæí³ñòü ïîäàíèõ åëåìåíò³â äî â³äïîâ³äíî¿ ãðóïè:

À) мікроелементи; 1. оксиген; 
Á) мікроелементи; 2. натрій;
Â) органогенні. 3. алюміній;
 4. купрум.

3. Âñòàíîâ³òü â³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ïîäàíèìè ðå÷îâèíàìè ³ ãðóïàìè õ³ì³÷íèõ ñïîëóê:

À) кислоти; 1. NaCl;
Á) вуглеводи; 2. білок;
Â) солі.  3. глюкоза;
 4. ДНК.

²V ð³âåíü.

1. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ïîñë³äîâí³ñòü ð³âí³â îðãàí³çàö³¿ æèòòÿ ó íèçõ³äíîìó ïî-
ðÿäêó:

À) молекулярний — тканинний — органний — біосферний;
Á) біосферний — біогеоценотичний — популяційно-видовий — організмовий — 
    органний — клітинний — молекулярний;
Â) біосферний — популяційно-видовий — клітинний — органний. 
Ã) молекулярний — біосферний — організмовий — клітинний.

2. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ïîñë³äîâí³ñòü â³äñîòêîâîãî âì³ñòó åëåìåíò³â ó êë³òèí³ â 
íèçõ³äíîìó ïîðÿäêó:

À) карбон — хлор — ферум — аурум;
Á) хлор — ферум — карбон — аурум;
Â) ферум — карбон — аурум — ферум;
Ã) аурум — ферум — хлор — карбон.

3. Âèáåð³òü ïðàâèëüíó ïîñë³äîâí³ñòü â³äñîòêîâîãî âì³ñòó õ³ì³÷íèõ ñïîëóê ó 
êë³òèí³ â íèçõ³äíîìó ïîðÿäêó:

À) білки — ліпіди — мінеральні солі — нуклеїнові кислоти;
Á) нуклеїнові кислоти — ліпіди — мінеральні солі — білки;
Â) мінеральні солі — ліпіди — білки —  нуклеїнові кислоти;
Ã) нуклеїнові кислоти — ліпіди —  білки — мінеральні солі.

За кожну правильну відповідь — 1 бал.
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