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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № з 
1 рівень

1. Представники яких класів сполук розчиняються у воді:

A. складних ефірів;
B. вищих карбонових кислот;
C. спиртів;
Б. простих ефірів. *

2. Що є областю вивчення функціональної біохімії: ;

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

3. Які особливості живої клітини залежать від функціонування біологічних 
мембран:

A. іонний обмін;
B. ізоляція від навколишнього середовища і зв’язок з ним;
C. вибіркова проникливість, поглинання і затримання води;
Б. усі перелічені вище особливості.

4. До гетерополісахаридїв належать:

A. гепарин;
B. арабіноза;
C. сахароза;
Б. глікоген.

5. До яких сполук за будовою належать моносахариди:

A. альдегіди або кетони багатоатомних спиртів;
B. ефіри триатомного спирту гліцерину;
C. амінопохідні глюкози;
Б. кетоспирти, що мають шестивуглеводний ланцюг.

6. В яких органах рослин міститься крохмаль та інулін:

А. квітках та плодах;



B. бульбах та коренебульбах;
C. листках;
В. листках та квітках.

7. До гомополісахаридів належать:

A. крохмаль, глікоген, целюлоза;
B. арабіноза, гепарин,крохмаль;
C. сахароза, глікоген, гепарин.

8. Пептидом, що містить залишки |3-аланіну й гістидину й виявлений у м'язах 
всіх хребетних, є:

A. карнозин;
B. креатин;
C. окситоцин;
О. глутатіон. ;

9. Пептидом, що містить залишки а-ам і но масляної кислоти, є;

A. глутатіон;
B. карнозин;
C. фалоїдин;
В. вазопресин.

10. В ізоелектричній точці білок:

A. має найменшу розчинність;
B. має найбільший ступінь іонізації;
C. є катіоном;
В. денатурований.

11. Кератин є:

A. глобуліном;
B. пептидом;
C. гістоном;
В. протеїноїдом.

12. Білки характеризуються:

A. амфотерними властивостями;
B. відсутністю специфічної молекулярної конфігурації;
C. збереженням структури молекули при нагріванні;
В. відсутністю здатності обертати площину поляризації.

13. Яку реакцію каталізує ДНК-залежна РНК-полімераза:

А. синтез іРНК на матриці ДНК;



B. реплікацію ядерних днк;
C. перенесення Інформації з рнк на днк (зворотня транскриптаза);
О. синтез білків.

14. Водневі зв’язки не виникають між:

A. А -  Т;
B. А - У ;
C. Г -  5мЦ;
О. Г - А.

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

A. гуанін;
B. урацил; *
C. тимін; к;
О. цитозин.

16. Назвіть специфічний компонент, що входить до складу
д езоксирибону кл еопротеїну:

A. цитозин;
B. тимін;
C. аденін; 

урацил.

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

A. антивітамінів;
B. провітамінів;
C. кофакторів;
О. гормонів.

18. Рибосоми еукаріот складаються з двох субодиниць:

A. 608 і 408;
B. 708 і 408;
C. 608 і 308;
И. 508 і 408

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

A. С;
B .  В 1;



С. В; 
О. А.

20. Вітаміни -  це:

A. високомолекуяярні органічні речовини;
B. похідні амінів;
C. низькомолекулярні органічні речовини;
В. низькомолекулярні неорганічні речовини.

II рівень

1.Здійснити перетворення за поданими схемами

а) дезоксирибоза + тимін —>

б) рибоза + аденін —►

2. Напишіть формулу 

трипептиду № І2-глу-фен-лей-СООН.


