
На «гарячу лінію» Українського центру оцінювання якості освіти 

надходять запитання щодо деяких завдань тесту з біології.  

Повідомляємо наступне. 

Розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

правильні відповіді до тестових завдань з біології ухвалені предметною 

фаховою комісією, до складу якої входять науковці, викладачі профільних 

вищих навчальних закладів, учителі-методисти. 

Розглянемо завдання, щодо яких надійшли запитання. 
 

Завдання № 58. Установіть послідовність дій під час надання першої 

домедичної допомоги людині з відкритим переломом гомілки. 

А виклик швидкої допомоги 

Б накладання шини 

В зупинка кровотечі 

Г антисептична обробка рани 
 

Виконання цього завдання передбачає встановлення послідовності дій у 

змодельованій «ідеальній» ситуації. Тобто є все необхідне для виконання 

усіх зазначених в умові дій: засоби зв’язку для виклику швидкої допомоги, 

перев’язочні матеріали для зупинення кровотечі, засоби для антисептичної 

обробки рани та іммобілізації кінцівки. Якщо умова завдання містить дію 

«виклик швидкої допомоги», це означає, що є можливість терміново 

викликати кваліфіковану фельдшерську чи лікарську медичну допомогу, яка 

буде надана вчасно, або отримати фахову консультацію.  

Послідовність дій під час надання першої домедичної допомоги  повинна 

бути такою: 

Перша дія – виклик швидкої допомоги. 

Зволікання з викликом медичного працівника може призвести до 

фатальних наслідків. Адже не завжди огляд травмованого, здійснений 

людиною без медичної освіти, дає можливість встановити реальний ступінь 

ушкодження, його тяжкість. Саме тому першочерговою дією є негайний 



виклик швидкої допомоги. Спеціаліст-медик, який приймає виклик, також 

може порадити, що саме потрібно робити для врятування потерпілого. 

Автори шкільного підручника рекомендують терміново доправити 

потерпілого до лікарні (авт. Шабатура М.М., Матяш Н.Ю., Мотузний В.А. 

Біологія людини. Підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів – 

К.: Ґенеза, 2004 ). Щоб забезпечити виконання цієї рекомендації, перш за все 

необхідно викликати швидку допомогу. 

Друга дія – зупинка кровотечі. 

Кровотечу можна зупинити шляхом накладання джгута або тиснучої 

пов’язки на кінцівку.  

Третя дія – антисептична обробка рани. 

Для знезараження рани проводимо її антисептичну обробку. 

Четверта дія – накладання шини. 

Щоб уникнути подальшого зміщення кісток і пошкодження тканин, 

накладаємо шину, тобто іммобілізуємо кінцівку. 
 

Завдання № 10. Збудник якої вірусної хвороби потрапляє в організм 

людини з продуктами харчування та водою? 

А гепатиту А 

Б СНІДу 

В поліомієліту 

Г віспи 

Правильна відповідь: гепатиту А. 
 

Вірус гепатиту А потрапляє в організм людини виключно із 

забрудненими продуктами харчування та водою. Це захворювання 

небезпідставно називають «хворобою брудних рук». Шлях передачі збудника 

гепатиту А загальновідомий, його докладно описано у навчальній літературі, 

наприклад: «Біологія людини. Підручник для 8 кл. загальноосвітніх 

навчальних закладів» (авт. Шабатура М.М., Матяш Н.Ю., Мотузний В.А.). 

Щодо інших варіантів відповіді: 



СНІД. ВІЛ передається виключно через рідкі тканини внутрішнього 

середовища людини. 

Поліомієліт. Шлях передачі цього захворювання – повітряно-

крапельний та аліментарний.  

Віспа. Збудник віспи передається виключно повітряно-крапельним 

шляхом.   
 

Завдання № 19. Які найпростіші утворюють навколо своїх клітин панцир 

з кремнезему? 

А радіолярія 

Б форамініфера 

В інфузорія 

Г лямблія 

Правильна відповідь: радіолярія. 
 

Скелет радіолярій утворений із кремнезему. Підтвердженням цього є те, 

що впродовж сотень років відмерлі радіолярії сформували поклади осадових 

порід – кремнеземів.  

Форамініфера. Утворює черепашки з кальцій карбонату. Після загибелі 

організмів черепашки осідають на дно, де нагромаджуються і утворюють 

осадові породи: крейду та вапняк.  

Інфузорія. Немає черепашки. 

Лямблія. Немає черепашки.  

Підкреслимо й те, що хімічний склад кремнезему є іншим порівняно з 

крейдою та вапняком. Головна складова кремнезему – силіцій(ІV) оксид 

(SiO2), основний компонент крейди та вапняку – кальцій карбонат (CaCO3). 

 

Завдання № 46. В екосистемі метелики і синиці спожили 1000 кг 

первинної продукції. Яка біомаса засвоїлася метеликами та синицями 

відповідно? 

Правильна відповідь: 100 кг і 10 кг.  



 

Щоб виконати це завдання, потрібно згадати правило екологічної 

піраміди: на кожному наступному трофічному рівні кількість біомаси, що 

запасається в 10 разів менша, ніж на попередньому.  

У будь-якій екосистемі є утворювачі первинної продукції – продуценти; 

споживачі – консументи; мінералізатори (перетворювачі органічних речо-

вин) – редуценти.  

У цьому завданні метелики – консументи І порядку, синиці – 

консументи ІІ порядку. Якщо біомаса продуцентів (рослини) становить 

1000 кг, то біомаса консументів І порядку (метелики) – 100 кг, а консументів 

ІІ порядку (синиці) – 10 кг. 

 

Завдання № 59 

Виконання завдання передбачає визначення систематичного положення 

дельфіна за певними класифікаційними ознаками (тип, клас, ряд). Технічна 

помилка, що допущена в умові завдання (слово «родина» замість слова 

«ряд»), не впливає на вибір правильної відповіді. Ластоногі, Китоподібні, 

Хижі, Комахоїдні – це назви рядів. Отже, правильна відповідь – Китоподібні. 

 

 
 


