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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 
І рівень

1. Нестача якого вітаміну може розвинутись при тривалому споживанні 
сирих яєць:

A. ретинолу;
B. аскорбінової кислоти;
C. біотину; л
И. рибофлавіну.

2. Який з перерахованих вітамінів запобігає розвитку вільнорадикального 
окиснення:

A. нафтохінон;
B. токоферол;
C. кобаламін;
В. холекальциферол.

3. Порушення у перебігу вагітності, існує загроза викиду плоду. Дефіцит 
якого вітаміну може спостерігатися у цьому випадку:

A. Е;
B. Ві;
C. К;
Т>. Т>.

4. Вітамери:

A. різновиди одного й того ж вітаміну, що відрізняються за біохімічною 
активністю;

B. різні вітаміни, що мають однакову молярну масу;
C. різновиди одного й того ж вітаміну, що мають однакову біохімічну 

активність;
В. різні вітаміни, які посилюють свою активність при сумісному 

застосуванні.

5. Провітаміни:

A. посилюють біохімічну активність вітамінів;
B. є попередниками вітамінів;



С. синтезуються в організмі з вітамінів;
В. прискорюють синтез вітамінів в організмі,

6. Які прості білки входять до складу нуклеопротеїнів:

A. фібриноген, колаген;
B. протаміни, гістони;
C. проламіни, глютеліни;
Б. протеїноїди, цероброзиди.

I .  ДНК, як високомолекулярний біополі мер, складається із окремих 
мономерів. Як називається структурний мономер дезоксирибонуклеїнових 
кислот (ДНК):

A. мононуклеозид;
-\

B. мононуклеотид; *
C. азотиста основа;
Б. динуклеотид.

8. Просторова конфігурація ДНК стабілізується водневими зв’язками. 
Скільки водневих зв’язків у молекулі ДНК утворюється між аденіном і 
тиміном:

A. 2;
B . 3 ;

C. 8;
Б. 10.

9. Просторова конфігурація ДНК стабілізується водневими зв’язками. 
Скільки водневих зв’язків у молекулі ДНК утворюється між гуаніном і 
цитозином:

A. 2;
B . 3;
C. 8;
Б. 10.

10. Стероїдні гормони є похідними:

A. багатоатомних спиртів;
B. поліциклічних спиртів;
C. вуглеводів;
Б. білків.

II. Цукровий діабет, що характеризується підвищеним вмістом глюкози в 
крові (гіперглікемія, розвивається при недостатньому рівні біосинтезу в 
організмі гормону:



A. глюкагону;
B. тиреотропіну;
C. інсуліну;
Б. тироксину.

12. Вміст катіонів кальцію й аніонів фосфорної й лимонної кислот у крові 
регулює:

A. гормон росту;
B. паратгормон;
C. кортикотропний гормон;
Б. альдостерон.

13. Гормони передньої долі гіпофізу належать до тропних гормонів. Який з 
перерахованих гормонів стимулює вироблення тирозину:

A. ліпотропний гормон;
B. тиреотропний гормон;
C. лактотропний гормон;
Б. соматотропний гормон.

14. Вміст макроелементів становить:

A. більше 1%;
B. менше 0,01%;
C. більше 0,01%;
О. менше 1%.

15. Які найважливіші функції виконує в клітині плазматична мембрана:

A. бар’єрна і транспортна;
B. зв’язуюча, фагоцитоз, пїноцитоз;
C. гідролітична, всмоктуюча;
Б. захисна, регуляторна, фагоцитоз, зв’язуюча.

16. Воски -  складні ефіри:

A. низькомолекулярних спиртів і вищих жирних кислот;
B. вищих багатоатомних спиртів і вищих жирних кислот;
C. вищих одноатомних спиртів і вищих жирних кислот;
Б. низькомолекулярних одноатомних спиртів і вищих жирних кислот.

17. Швидкість гельфільтрації білків залежить:

A. від форми білкової молекули;
B. від величини оптичного обертання;
C. від величини молекулярної маси;
Б. від розчинності білка.



18. У результаті лужного гідролізу РНК утворюються:

A. нуклеозид-З'-монофосфати;
B. нуклеозид-3',5'-циклофосфати;
C. нуклеозид-2'- монофосфати;
О . нуклеозид-З'-монофосфати.

19. Ланцюг ДНК має послідовність -АЦГ-ЦЦГ-ТАТ-ГЦА-ЦЦ- вкажіть 
ланцюг, що комплементарний йому:

A. -ГАЦ-ГГЦ-АТА-ЦГТ-АА-;
B. -ТГЦ-ГТЦ-АТА-ЦГТ-ГТ-;
C. -АТГ-ТЦГ-ТАТ-ГЦА-ТТ-;
О. -ТЦА-ГГТ-АТА-ЦГТ-АА-.

20. У клітинах під дією ультрафіолетового вицромінювання відбулося 
пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення 
пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за 
допомогою специфічного ензиму. Як називається це явище:

A. репарація;
B. дуплікація;
C. термінація;
Б. ініціація.

II рівень

1.Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + гуанін —+

б) рибоза + урацил —►

2. Напишіть формулу 

трипептиду 1\[Н2-ліз-вал-лей-СООН.


