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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
І рівень

1. Що є областю вивчення динамічної біохімії:

A. хімічний склад організмів;
B. хімічні процеси, що лежать в основі певних процесів життєдіяльності;
C. сукупність перетворень речовин в організмі. 
и .  всі відповіді правильні.

2. Як називають молекули (або їх частини) нерозчинні у воді:

A. амфіфільні;
B. гідрофільні;
C. гідрофобні.
О. всі відповіді правильні.

3. Як називають молекули (або їх частини) розчинні у воді:

A. амфіфільні;
B. гідрофільні;
C. гідрофобні.
О. всі відповіді правильні.

4. Моноцукри є похідними:

A. гідроксикарбонових кислот;
B. АльдегІдо та кетоспиртїв
C. циклічних багатоатомних спиртів;
Б. ароматичних карбонових кислот.

5. До складу якого дисахариду входить фруктоза:

A. лактози;
B. мальтози;
C. сахарози;
О. целобіози.

6. Який дисахарид міститься в молоці:

A. сахароза;
B. лактоза;
C. целобіоза;
Б. мальтоза.



7. З яких моносахаридів побудований глікоген:

A. із фруктози, глюкози й мальтози;
B. із амілози і сахарози;
C. із а-глюкози;
Б. із р-галактози.

8. Яку біохімічну функцію виконує глікоген:

A. енергетичну й запасну для вуглеводів;
B. структурну;
C. каталітичну;
Б. імунозахисну.

9. До гомополісахаридів належать:

A. крохмаль, глікоген, целюлоза; ^
B. арабіноза, гепарин, крохмаль;
C. сахароза, глікоген, гепарин;
Б. всі відповіді правильні.

10. Нейтральні жири -  це:

A. складні ефіри етиленгліколю та жирних кислот;
B. складні ефіри гліцерину та жирних кислот;
C. складні ефіри одноатомних спиртів і жирних кислот;
О. складні ефіри будь-яких спиртів і жирних кислот.

11. Для оптимального розщеплення ліпідів необхідні:

A. коагулянти -  солі жирних кислот;
B. емульгатори -  жовчні кислоти;
C. емульгатори - похідні гліцерину;
Б. стабілізатори -  похідні нуклеотиду.

12. За своєю хімічною природою жири це:

A. естери;
B. альдегіди;
C. кетони;
Б. спирти.

13. 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:

A. олеїнова;
B. стеаринова;
C. ліноленова;
Б. пальмітоолеїнова.



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

A. гідрофільними;
B. гідрофобними;
C. амфіфільними;
О. циклічними.

15. До яких класів ліпідів належить холестерин:

A. прості ліпіди;
B. фосфоліпіди;
C. стероїди;
О. гліколіпіди.

16. Який компонент входить до складу нейтральних?жирів:

A. сфінгозин;
B. гліцерин;
C. галактоза;
О. холін

17. У складі білків постійно зустрічається:

A. оксипролін;
B. валін;
C. у-амІномасляна кислота;
Т). р-аланін.

18. Дисульфідний зв'язок містить амінокислота:

A. лізин;
B. гомоцистеїн;
C. цистин;
О. цистеїн.

19. До складу ДНК деяких фагів входить:

A. ксилулоза;
B. фруктоза;
C. сорбоза;
О. глюкоза.

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

A. цитозин;
B. урацил;
C. гуанін;
О. аденін.

формують



11 рівень

1. Здійснити перетворення за поданими схемами:
а) рибоза + гуанін —►
б) рибоза + урацил —►

2. Напишіть формулу 

трипептиду ]МН2-глу-фен-тир-СООН.


