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ТЕМА 1. ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ ЯК БІОЛОГІЧНА СИСТЕМА 

 

Дайте коротку обґрунтовану відповідь на запитання. 
1 Чим подібна і відмінна будова 

клітини організму і бактерії? 

 

2 Чи є подібність у будові 

клітин організму людини і 

рослини? 

 

3 Чи однакові за розмірами і 

формою клітини різних 

тканин у людей із зростом 

180 см і 90 см? 

 

4 Чому у клітинах зародків 

рибосом більше, ніж у 

дорослої людини? 

 

5 Поверхня однієї клітини 

гладенька, а іншої – з 

ворсинками. Яка з клітин 

міститься в кишечнику, а яка 

– у шкірі? Поясніть. 

 

 

6 Поверхня однієї клітини 

гладенька, а іншої – з 

ворсинками. Яка з клітин 

активніше всмоктує речовини 

і чому? 

 

 

7 Чому мітохондрії 

двомембранні, а лізосоми 

одномембранні органели?  

 

8 Які функції виконують кожна 

із мембран мітохондрій? 
 

9 У клітинах м'язів зруйновані 

мітохондрії. Які зміни 

відбудуться у процесах 

життєдіяльності? 

 

10 Клітини печінки 

знешкоджують шкідливі 

речовини. Які органоїди клітин 

печінки виконують цю 

функцію? 

 

11 Які органоїди очистять 

організм від решток клітин 

шкіри, пошкоджених опіком? 

Чи загине клітина, якщо 

 



зруйнувати центріоль? 

12 Як позначиться на житті 

клітини відсутність 

центросом? 

 

13 Які тканини беруть участь у 

загоюванні шкіри при 

пораненні? 

 

14 Стінки травної системи 

вкриті епітеліальною 

тканиною. Чим пояснити 

відмінність епітелію в 

ротовій порожнині і 

кишечнику? 

 

15 Як пояснити вислів “Без води 

немає життя”? 
 

16 Чим пояснити різний ступінь 

розвитку міжклітинної 

речовини в епітеліальній і 

сполучній тканинах? 

 

 

ТЕМА 2. РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ 

 

1. Чому гормони здійснюють на 

організм значно більший вплив, 

ніж ферменти, які входять до 

складу травних соків? 

 

2 Інсулін та адреналін здійснюють 

протилежний вплив на вуглевод-

ний обмін організму. Яке це має 

значення?  

 

3 Яким чином адреналін бере 

участь у підтриманні 

гомеостазу? Із діяльністю якого 

відділу автономної нервової 

системи схожий вплив 

адреналіну? 

 

4 Яку залозу внутрішньої секреції 

називають «диригентом 

оркестру ендокринних залоз»? 

 

5 Гормони якої залози впливають 

на загальний розвиток у молодому 

віці? 

 

6 Який гормон виділяється у кров 

під час сильного хвилювання? 

 

7 У стародавні часи анатоми 

називали довгастий мозок 

 



«життєвим вузлом»-. Як ви 

гадаєте, на основі яких 

спостережень вони зробили 

такий висновок? 

8 У головному мозку хворого є 

пухлина. Він не може взяти в руки 

чашку з водою, за кожної спроби 

промахується. У якому відділі 

мозку міститься пухлина? 

 

9 Із якого зародкового листка 

утворюється нервова трубка, 

спинний і головний мозок? 

 

10 Чим відрізняється нервова 

система безхребетних тварин від 

нервової системи хордових? 

 

11 Рефлекторні дуги яких рефлексів 

проходять через спинний і 

головний мозок, а яких – лише 

через головний? 

 

12 Який відділ мозку видалено у 

собаки, якщо він високо піднімає 

лапи, падає, хитається, широко 

розставляє ноги, не може взяти 

їжу? 

 

13 Який гормон є найбільш 

швидкодіючим? Відповідь 

поясніть. 

 

14 Кілька років тому у пресі 

з’явилося повідомлення про те, 

що у Бразилії семирічна дівчинка 

народила цілком сформовану 

дитину. Чи можливе таке? 

 

15 Чому хижаки хапають жертву за 

шию? 

 

16 Чому тварина з пошкодженим 

довгастим мозком гине, а без 

мозочка живе? 

 

17 У людини б особливі зони кори 

великих півкуль, яких немає навіть 

у людиноподібних мавп. Які це 

зони? 

 

18 Який відділ вегетативної нервової 

системи збуджений під час обіду, 

фізичної праці? 

 

19 Які чинники навколишнього 

середовища порушують нервову і 

 



гуморальну регуляцію функцій 

організму?  

20 Чи збережеться колінний 

рефлекс, якщо у результаті 

захворювання порушилося 

проведення збудження від 

головного мозку до спинного? Чи 

відчуватиме людина укус комара 

на нозі? 

 

21 У руховій зоні кори великих 

півкуль є ділянки, що керують 

рухами верхніх та нижніх 

кінцівок. Яка із ділянок буде 

більша і чому? 

 

22 У шийному відділі спинного мозку 

людини є значне потовщення 

(порівняно із таким у ссавців), а у 

змій – немає. Як це можна 

пояснити? 

 

23 Як змінювалися відділи головного 

мозку у тварин у процесі 

еволюції? 

 

 

ТЕМА 3.ОПОРА І РУХ 

 

1 У правші скелет і м'язи правої 

руки більш розвинуті, ніж лівої, 

права нога відштовхується від 

землі з більшою силою. Як це 

можна пояснити? 

 

2 Які причини, ознаки, наслідки 

втоми; яким чином їй можна 

запобігти? 

 

3 У чому полягає різниця між 

м'язами з темними і світлим 

волокнами? 

 

4 Що необхідно зробити, щоб люди 

на вулиці милувалися вашою 

поставою? 

 

5 Чому не піддаються виправленню 

викривлення хребта, що сталися у 

дитячому віці? 

 

6 Із якими системами внутрішніх 

органів функціонально взаємодіє 

опорно-рухова система?  

 

7 Чи можна стверджувати, що  



кістка є живим органом?  

8 Під ритмічну музику легше йти, 

працювати. Чим це можна 

пояснити? 

 

9 Для успішного заживання кісток 

після перелому і розриву м'язів 

рекомендується займатися 

лікувальною фізкультурою.Чому? 

 

10 Чому у людей, які займаються 

важкою фізичною працею, ком-

пактний шар кістки досягає 

відносно більшого розміру? 

 

11 Як краще чекати автобус: 

стояти на місці чи ходити? 

 

12 Чому під час прання, полоття 

більше стомлюються м'язи спини, 

хоча більше працюють м'язи рук? 

 

13 Чому при замерзанні людина 

потирає руки, тремтить? 

 

14 Чому у вареної курки м'ясо 

набуває білого і червоного 

кольору? 

 

15 Чому не рекомендується їздити 

верхи на лошатах? 

 

16 Чому шкідливо займатися лише 

одним видом спорту? 

 

17 Як краще нести вантаж – без 

відпочинку поперемінно правою і 

лівою рукою чи нести його в одній 

руці, відпочити і знову нести 

тією самою рукою? 

 

18 Чому школярам краще носити 

рюкзачок, а не портфель? 

 

19 Які знання про будову і роботу 

м’язів будуть необхідні вам у 

повсякденному житті? 

 

 

ТЕМА 4. КРОВ.  

 
1 Еритроцити людини у 3 рази 

менші, ніж еритроцити жаби, але 

їх у 1 мм3 у 13 разів більше у 

людини, ніж у жаби. Як пояснити 

цей факт ? 

 

2 Чому для життя клітин необхідне 

рідке середовище? Яка речовина 
 



виступає на шкірі при подряпинах 

у вигляді світлих крапель? 
3 Чому концентрація солей 

фізіологічного розчину, яким у 

дослідах замінюють кров, для 

холоднокровних становить 0,6% ? 

Чим пояснити таку відмінність? 

 

4 Чому у кров людини не можна 

вливати чисту воду? 
 

5 Чому не лопаються клітини крові, 

коли людина випиває велику 

кількість води? 

 

6 Чому не зморщуються еритроцити 

після вживання людиною значної 

кількості солі? 

 

7 Чому кров для переливання слід 

уберегти від зсідання? 
 

8 Чому військовослужбовцям 

обов'язково, записують у 

документи групу їхньої крові? 

 

9 Як називається рідина, яку 

отримують із крові після 

видалення із неї формених 

елементів та фібрину? 

 

10 Що вводять в організм коня для 

вироблення лікувальної 

сироватки? 

 

11 Що вводять теляті для вироблення 

вакцини? 
 

 

ТЕМА 5. КРОВООБІГ 
1 У чому полягає фізіологічна 

доцільність дуже малої швидкості 

руху крові у капілярах? 

 

2 Від яких факторів залежить ритм 

серцевої діяльності? 
 

3 У чому полягає зв'язок будови 

серця і виконуваних ним функцій? 
 

4 Завдяки яким особливостям 

будови серце може виконувати 

таку величезну роботу протягом 

усього життя? 

 

5 Потримайте одну руку піднятою 

вгору, а іншу опущеною вниз 

протягом хвилини. Швидко 

покладіть обидві руки на стіл і 

 



порівняйте колір шкіри. Поясніть 

різницю. 
6 Яке значення має різниця тиску 

крові у різних ділянках системи 

кровообігу? 

 

7 Кров людини рухається по 

замкненій кровоносній системі 

малого і великого кола 

кровообігу, не контактуючи із 

клітинами, але успішно виконує 

функцію газообміну та живлення 

клітин, тканин і органів усього 

організму. Чому? 

 

8 Чому при артеріальних 

кровотечах джгут накладають на 

рану ближче до серця, а при 

венозній – далі від нього ? 

 

9 Яка ознака незамкненої 

кровоносної системи 

безхребетних спостерігається у 

хордових? Який вона має вигляд? 

 

10 Чим відрізняється будова 

лімфатичної системи від 

кровоносної? 

 

11 Як пояснити рух крові по 

кровоносній системі з точки зору 

законів фізики? 

 

 

ТЕМА 6. ДИХАННЯ. 
1 Назвіть головні етапи еволюції органів 

дихання. 

 

2 Як змінюються дихальні рухи в учнів 

протягом навчального дня? 

 

 Стінки капілярів легень разом зі 

стінками альвеол у 10 разів тонші за 

лезо бритви. Яке це має фізіологічне 

значення? 

 

3 14% усієї крові організму міститься у 

нижніх кінцівках, а 33% – у легеневих 

капілярах. Чому? Яке це має 

фізіологічне значення? 

 

4 Чому весною частота дихання на 30% 

вища, ніж восени? 

 

5 У зародка людини газообмін 

здійснюється через плаценту, легені не 

функціонують. Яким чином 

 



починається самостійне дихання? 

6 При пневмотораксі (скупченні повітря у 

плевральній порожнині) людина може 

померти від задухи. Поясніть чому? 

 

7 Чому під час бігу зростає потреба в 

кисні? 

 

8 Який зв'язок існує між дихальною та 

кровоносною системами? 

 

9 Чому під час роботи людина 

використовує більше кисню? 

 

10 Що означає термін “реанімація”? На 

яких знаннях фізіології вона 

ґрунтується? 

 

11 Використовуючи знання з фізики, 

поясніть процес газообміну в легенях. 

 

12 Чому при зустрічному вітрі важко 

дихати? 

 

13 Чим пояснити відмінність голосу в 

чоловіків і жінок? 

 

14 Площа поверхні альвеол 100-150м2, 

тобто у 50-75 разів більша, ніж уся 

поверхня тіла. Яке це має фізіологічне 

значення? 

 

15 У носовій порожнині на 1 см2 слизової 

оболонки міститься 150 залоз. Яке їх 

фізіологічне значення? 

 

16 Під час дихання легені розширюються і 

звужуються. Яким чином це може 

відбуватися, адже у легенях немає 

м'язів? 

 

17 Кроликові вдували повітря в легені 

через трубочку. Через декілька днів він 

помер.Чому? 

 

18 Протягом останніх десятиліть тютюн 

став набагато отруйнішим, ніж у XIX 

столітті. З чим це пов'язано? Зробіть 

відповідні висновки. 

 

19 Чому органи дихання називають 

повітряними воротами організму? 

 

 


