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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 
І рівень

1. Що є областю вивчення динамічної біохімії:

Е. хімічний склад організмів;
Р. хімічні процеси, що лежать в основі певних процесів життєдіяльності
O. сукупність перетворень речовин в організмі.
Н. всі відповіді правильні.

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

Е. амфіфільні;
P. гідрофільні;
O. гідрофобні.
Н. всі відповіді правильні.

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

Е. амфіфільні;
P. гідрофільні;
O. гідрофобні.
РІ. всі відповіді правильні.

4. Моноцукри є похідними:

Е. гідроксикарбонових кислот;
P. Альдегідо та кетоспиртів
О. циклічних багатоатомних спиртів;
Н. ароматичних карбонових кислот.

5. До складу якого дисахариду входить фруктоза:

Е. лактози;
Е. мальтози;
С. сахарози;
Н. целобіози.

6. Який дисахарид міститься в молоці:

Е. сахароза;
Е. лактоза;
О. целобіоза;
Н. мальтоза.



7. З яких моносахаридів побудований глікоген:

Е. із фруктози, глюкози й мальтози;
Е. із амілози і сахарози;
O. із а-глкжози;
Н. із (3-галактози.

8. Яку біохімічну функцію виконує глікоген:

Е. енергетичну й запасну для вуглеводів;
P. структурну;
O. каталітичну;
Н. імунозахисну.

9. До гомополісахаридів належать:

Е. крохмаль, глікоген, целюлоза; *
P. арабіноза, гепарин, крохмаль;
O. сахароза, глікоген, гепарин;
Н. всі відповіді правильні.

10. РГейтральні жири -  це:

Е. складні ефіри етиленгліколю та жирних кислот;
P. складні ефіри гліцерину та жирних кислот;
O. складні ефіри одноатомних спиртів І жирних кислот;
Н. складні ефіри будь-яких спиртів і жирних кислот.

11. НІнгідриновий реактив використовують для виявлення:

Е. глюкози;
P. а-амінокислот;
O. нуклеїнових кислот;
Н. холестерину.

12. Оптичною активністю не володіє:

Е. лейцин;
P. аланін;
O. гліцин;
Н. цистеїн.

13. Сульфурвмісною амінокислотою є:

Е. треонін;
P. цистеїн;
О. глутатіон;
Н. тирозин.

14. У формуванні третинної структури білкової молекули беруть участь 
перераховані нижче зв'язки й взаємодії за винятком:



Е. координаційних зв'язків;
Р. водневих зв'язків;
O. гідрофобних взаємодій;
Н. ковалентних зв’язків.

15. При повному кислотному гідролізі нуклеїнових кислот виникають всі 
перераховані речовини, окрім:

Е. фосфорної кислоти;
P. пентози;
O. аденозинтрифосфорної кислоти;
Н. аденіну.

16. У складі РНК міститься:
Г4

Е. фруктофураноза;
P. р,І>рибофураноза;
O. р,Б-галактоза;
Н. р,0-2-дезоксирибофураноза.

17. На один виток подвійної спіралі ДНК доводиться таке число пар основ:

Е. 12;
P. 15;
O. 20;
Н. 100.

18. Нуклеїнові кислоти -  лінійні полімери, у яких нуклеотидні залишки 
з'єднані за допомогою:

Е. водневих зв'язків;
P. 3',5'-фосфодиефірних зв'язків;
O. координаційних зв'язків;
Н. інших зв’язків.

19. У молекулі ДНК число залишків аденіну завжди дорівнює числу 
залишків:

Е. тиміну;
P. гуаніну;
О. ксантина;
Н. урацилу.

20. Рибосоми еукаріот складаються з двох субодиниць:

Е. 605 і 405; 
Р. 708 і 408; 
О. 608 і 308;



II рівень

1.Здійснити перетворення за поданими схемами:

а) дезоксирибоза + гуанін —>

б) рибоза + аденін —>

2. Напишіть формулу 

трипептиду N Н2-тр и- л і з-ар і - С ООН.

Н. 508 і 408


