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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № і о 
І рівень

1. Для оптимального розщеплення ліпідів необхідні:

Е. коагулянти -  солі жирних кислот;
Е. емульгатори -  жовчні кислоти;
O. емульгатори - похідні гліцерину;
Н. стабілізатори -  похідні нуклеотиду.

2. За своєю хімічною природою жири це:

Е. естери;
P. альдегіди;
O. кетони;
Н. спирти.

3. Вищі жирні кислоти (ВЖК. необхідні в організмі людини для синтезу ряду 
біологічно активних речовин. Але деякі з них не синтезуються в організмі і 
тому повинні бути обов’язковими складовими продуктів харчування. До 
незамінних ВЖК належить:

Е. олеїнова;
P. стеаринова;
O. ліноленова;
Н. пальмітоолеїнова.

4. До складу біомембран входять гліцерофосфоліпіди, які формують ліпідний 
бішар завдяки тому, що їх молекули є:

Е. гідрофільними;
P. гідрофобними;
O. амфіфільними;
Н. циклічними.

5. До яких класів ліпідів належить холестерин:

Е. прості ліпіди;
P. фосфоліпіди;
О. стероїди;
Н. гліколіпіди.

6. Який компонент входить до складу нейтральних жирів:

Е. сфінгозин;



Р. гліцерин;
O. галактоза;
Н. холін

7. У складі білків постійно зустрічається:

Е. оксипролін;
P. валін;
С. у-аміномасляна кислота;
Н. р-аланІн.

8. Дисульфідний зв'язок містить амінокислота:

Е. лізин;
Р. гомоцистеїн;
O. цистин;
Н. цистеїн.

9. До складу ДРІК деяких фагів входить:

Е. ксилулоза;
P. фруктоза;
<3. сорбоза;
Н. глюкоза.

10. Тільки до складу РНК (але не ДНК) входить основа:

Е. цитозин;
Р. урацил;
O. гуанін;
Н. аденін.

11. Кератин є:

Е. глобуліном;
P. пептидом;
O. гістоном;
II. протеїноїдом.

12. Білки характеризуються:

Е. амфотерними властивостями;
P. відсутністю специфічної молекулярної конфігурації;
O. збереженням структури молекули при нагріванні;
Н. відсутністю здатності обертати площину поляризації.

13. Яку реакцію каталізує ДНК-залежна РНК-полімераза:
Е. синтез ІРНК на матриці ДНК;
P. реплікацію ядерних днк;
О. перенесення інформації з рнк на днк (зворотня транскриптаза); 
Н. синтез білків.



14. Водневі зв’язки не виникають між:

Е. А - Т ;
Р. А - У ;
O. Г -  5мЦ;
Н. Г - А.

15. Назвіть специфічний компонент, що входить до складу
рибонуклеопротеїну:

Е. гуанін;
P. урацил;
O. тимін;
Н. цитозин.

16. Назвіть специфічний компонент, що входить до складу
дезоксирибонуклеопротеїну:

Е. цитозин;
P. тимін;
O. аденін;
Н. урацил.

17. Із деяких овочів (томати, дині, морква, виділили каротини. До яких 
речовин вони належать:

Е. антивітамінів;
P. провітамінів;
O. кофакторів;
Н. гормонів.

18. Рибосоми еукаріот складаються з двох субодиниць:

Е. 608 і 408;
P. 708 і 408;
O. 608 і 308;
Н. 508 і 408

19. Крихкість стінок кровоносних судин, зниження міцності та еластичності 
шкіри, хитаються та випадають зуби. При нестачі якого вітаміну це 
спостерігається:

Е. С;
P. В1;
С. В;
Н. А.



20. Вітаміни — це:

Е. високомолекулярні органічні речовини;
Р. похідні амінів;
О. низькомолекулярні органічні речовини;
Н. низькомолекулярні неорганічні речовини.

II рівень

1 .Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + тимін —+

б) рибоза + гуанін —*

2. Напишіть формулу

тетрапептиду МН2-мет-ліз-арг-глі-СООН.


