
Анкета-заявка 

учасника Всеукраїнської олімпіади з біології у 2019 році 

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю) ___________________________________  

____________________________________________________________________  

Дата народження (число, місяць і рік)  ___________________________________  

Паспорт (свідоцтво про народження) ____________________________________  

____________________________________________________________________  
(серія, номер, ким та коли виданий) 

Контактний телефон  _________________________________________________  

Електронна адреса  ___________________________________________________  

Адреса для листування  _______________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Навчальний заклад (повне найменування)  ________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

Клас, група  _________________________________________________________  

 

 Даю згоду на обробку моїх персональних даних 

 З Порядком організації та проведення Всеукраїнської олімпіади з біології у 

2019 році у КрНУ імені Михайла Остроградського ознайомлений 

 

Дата заповнення  _____________________________________________________  

Підпис учасника Олімпіади  ____________________________________________  



Завдання дистанційного туру 
Всеукраїнської олімпіади 2019 року з біології 
Кременчуцького національного університету 

імені Михайла Остроградського 

1. Характерною ознакою дводольних рослин є 

А Б В Г 
мичкувата коренева 
система 

зародок с двома 
сім’ядолями 

дугове жилкування 
листка 

двочленна квітка 

2. Тип Хордові належить до 

А Б В Г 
рослин тварин бактерій грибів 

3. До абіотичних екологічних факторів середовища належать 

А Б В Г 
температура, тиск рослини бактерії діяльність людини 

4. Яку фізіологічну функцію виконують у листках рослин продихи? 

А Б В Г 
захист від 
пошкодження 

накопичення 
поживних речовин 

енергетичний обмін газообмін та 
транспірація 

5. Які представники відносяться до класу Хрящових риб 

А Б В Г 
форель, судак акула, скат білий амур, щука окунь, карась 

6. Хлоропласти присутні у клітинах 

А Б В Г 
рослин тварин вірусів грибів 

7. Еволюційне вчення розробляли 

А Б В Г 
Ч. Дарвін та 
 Ж-Б. Ламарк 

І.П. Павлов В.В. Докучаєв Т.Г. Шевченко 

8. Китоподібні (кити, кашалоти, дельфіни) –  це водні тварини, що відносяться до класу 

А Б В Г 
комахи рукокрилих птахів ссавців 

9. До родини Злакових належить 

А Б В Г 
пшениця береза айстра бузок 

10. Бокову лінію, як специфічний орган чуття, мають 

А Б В Г 
птахи павукоподібні найпростіші риби 

11. Просторову структуру спіралі з двох ланцюгів має 

А Б В Г 
ДНК вітамін В12 глюкоза целюлоза 

12. У яких організмів спостерігається регенерація хвоста 

А Б В Г 
корова собака ящірка кішка 
 

 



УВАГА!!! 

Розв’язки завдань та заповнені анкети  
(скани або фото) надсилати  

тільки  
на електронну адресу олімпіади: 

olimpiada.krnu@gmail.com 
з позначкою «Олімпіада з біології» 

 


