
ВСТУПНИЙ ТЕСТ З БІОЛОГІЇ 

 

І рівень 

1. Суцвіття головку має:  

A. кульбаба;  

B. цибуля;  

C. морква;  

D. конюшина;  

E. цвітна капуста. 

 

2. У життєвому циклі покритонасінних переважає: 

A. гаметофіт; 

B. спорофіт; 

C. домінуючого покоління немає; 

D. спорофіт редукований; 

E. гаметофіт редукований. 

 

3. Вкажіть найпростішу тварину, яка спричиняє захворювання людини: 

A. амеба протей;  

B. дизентерійна амеба;  

C. інфузорія туфелька; 

D. кишкова амеба; 

E. евглена зелена. 

 

4. До якого типу належать медузи: 

A. кишковопорожнинних; 

B. плоских червів; 

C. кільчастих червів; 

D. членистоногих; 

E. молюсків. 

 

5. У лебедя серце: 

A. трубкоподібне; 

B. однокамерне; 

C. трикамерне; 

D. двокамерне; 

E. чотирикамерне. 

 

6. Слухова зона розміщена у частці кори великих півкуль: 

A. потиличній;  

B. гіпофізі;   

C. скроневій; 

D. тім’яній; 

E. лобовій. 

 

7. Вкажіть, де у людини знаходиться центр ковтання: 

A. на язику; 

B. в мозочку; 

C. у довгастому мозку; 

D. в корі великих півкуль; 

E. у проміжному мозку. 

 



8. Функція тромбоцитів полягає в: 

A. боротьбі з інфекцією; 

B. транспорті кисню; 

C. газообміні з навколишнім середовищем; 

D. участі у процесі зсідання крові; 

E. транспорті вуглекислого газу. 

 

9. Медичне значення блохи полягає в тому, що вона є: 

A. переносником збудника енцефаліту; 

B. проміжним хазяїном стьожака широкого; 

C. переносником поворотного тифу; 

D. переносником чуми; 

E. проміжним хазяїном ехінокока. 

 

10. Венозна кров насичується киснем і перетворюється в артеріальну у судинах: 

A. капілярах тканин;  

B. ворітній системі печінки;  

C. венах великого кола кровообігу; 

D. капілярах нирок; 

E. капілярах легень. 

 

11. Функція нефронів нирок: 

A. нагромадження сечі; 

B. сполучення ниркової миски з сечовим міхуром; 

C. виведення сечі у зовнішнє середовище; 

D. утворення первинної сечі; 

E. утворення первинної і вторинної сечі. 

 

12. Елементарною одиницею еволюції є:  

A. порода тварин; 

B. сорт рослин; 

C. популяція; 

D. вид;  

E. рід. 

 

13. Прояв обох станів ознаки у фенотипі гібридів другого покоління називають:  

A. рекомбінацією;  

B. мутацією;  

C. розщепленням;  

D. модифікацією; 

E. незалежним комбінуванням. 

 

14. Вкажіть гомозиготну особину за рецесивними генами: 

A. ааbb; 

B. AABB; 

C. AaBb; 

D. AAbb; 

E. aaBB. 

 

15. У процесі гаметогенезу мейоз відбувається на стадії:  

A. розмноження;  

B. росту;  



C. дозрівання;  

D. формування; 

E. диктиотени. 

 

16. Вкажіть функцію ядра:  

A. синтез АТФ;  

B. розщеплення органічних сполук; 

C. фотосинтез; 

D. хемосинте; 

Е.зберігання та передача спадкового матеріалу. 
 

ІІ рівень 

1. Укажіть, які речовини утворюють плазму крові: 

A. вода; 

B. глюкоза; 

C. ДНК; 

D. АТФ; 

E. Мінеральні солі. 

 

2. Секрет слинних залоз містить такі речовини: 

A. ліпазу; 

B. тироксин; 

C. лізоцим; 

D. муцин; 

E. амілазу. 

 

3. На функціональну активність залоз внутрішньої секреції впливає: 

A.  автономна нервова система; 

B.  гормон гіпофіза; 

C.  соматична нервова система; 

D.  гормони статевих залоз; 

E.  свідомість. 

 

4. Вкажіть властивості мутацій: 

A. виникають раптово; 

B. спадкуються; 

C. не спадкуються; 

D. не адаптивні; 

Е.  мають масовий характер. 

 

5. Ядерця є місцем синтезу: 

A. т-РНК; 

B. ДНК; 

C. р-РНК; 

D. формуванням субодиниць; 

E. ядерних білків. 
 

6. До складу тваринної клітини входять: 

A. ядро; 

B. клітинна стінка; 

C. глікокалікс; 

D. мітохондрії; 

E. вакуолі з клітинним соком. 



 

7. За наявністю стебла соломини, плода зернівки, суцвіття складний колос можна встановити, що це 

рослина: 

A. овес; 

B. полин; 

C. пирій; 

D. пшениця; 

E. просо. 

 

8. Позначте функції листка покритонасінних 

A. фотосинтез; 

B. спороутворення; 

C. транспірація; 

D. газообмін; 

E. вегетативне розмноження. 

 

9. Вкажіть тварин, які орієнтуються за допомогою ехолокації: 

A. крилан; 

B. мавпа; 

C. кит; 

D. собака; 

E. летюча миша. 

 

10. Який тип порожнини тіла властивий для Членистоногих? 

A. первинна; 

B. змішана порожнина; 

C. вторинна; 

D. целом; 

E. міксоцель. 

ІІІ рівень 

 

1. Установіть відповідність між класом та видом рослин: 

1. гідра прісноводна                                                          А клас Корененіжки 

2. інфузорія-туфелька                                                       B  клас Джгутикові 

3. плазмодій малярійний                                                  C  клас Інфузорії 

4. евглена зелена                                                               D  клас Споровики 

5. амеба дизентерійна                                                       E  клас Гідрозої 

 

2.  Установіть відповідність між описом процесу та його назвою: 

1. поділ соматичних клітин;   A. сперматогенез; 

2. утворення чоловічих гамет;   B.  гістогенез; 

3. подвоєння хромосомного набору;  C.  мітоз; 

4. утворення жіночих гамет;   D.  овогенез; 

5. закладка тканин.     E.  запліднення. 

 

3. Установіть послідовність етапів розвитку ембріона: 

A. дроблення; 

B.  бластула;  

C. гаструла;  

D. гістогенез та органогенез;  

E. запліднення. 
 


