
 
Тест №1  

Нуклеїнові кислоти. ДНК 

Біологія 10 клас 
Вибери одну правильну відповідь. 

1.Хто вперше виділив нуклеїн, вивчаючи сперматозоїди лосося в 1869 році 

а. Ф.Мішер 

б. Р.Альтман 

в. А.Левене 

2. ДНК – це макромолекула, яка складається з 

а. двох ланцюгів нуклеотидів 

б. з одного ланцюга нуклеотидів 

3. Який нуклеотид не входить до складу ДНК? 

а. аденін 

б. гуанін 

в. урацил 

г. тимін 

д. цитозин 

4. Ген – це ділянка ДНК в якій закодована інформація про 

а. структуру білкових молекул 

б. структуру  амінокислот 

5.Мономером ДНК є 

а. амінокислота 

б. нуклеотид 

в. гун 

6. Нуклеотиди двох ланцюгів в ДНК з’єднуються між собою за правилом 

а. Чаргаффа 

б. комплементарності 

в. екологічної піраміди 

7.Триплет ланцюга ДНК це 

а. ген 

б. 3 послідовно з’єднані нуклеотиди 

в. 3 послідовно з’єднані амінокислоти 

8. Відповідність кількості аденіну та тиміну, цитозину та гуаніну в молекулі ДНК 

     визначається за правилом 

а. Чаргаффа 

б. комплементарності 

в. екологічної піраміди 

9.До складу ДНК входить моносахарид 

а. рибоза 

б. дезоксирибоза 

10.Знайди помилку: молекула ДНК має 

а. первинну структуру 

б. вторинну структуру 

в. третинну структуру 

г. четвертинну структуру 



 
11. Два полінуклеотид ні ланцюги, кожний з яких закручений у спіраль в право та 

обидва  закручені вправо навкруги своєї осі це 

а. первинна структура 

б. вторинна структура 

в. третинна структура 

12. Процес синтезу РНК на матриці ДНК називається 

а. трансляція 

б. транскрипція 

в. реплікація 

13. Процес синтезу білка на молекулі і-РНК називається 

а. трансляція 

б. транскрипція 

в. реплікація 

14. Процес матричного синтезу молекули ДНК називається 

а. трансляція 

б. транскрипція 

в. реплікація 

15. Передуюча гену послідовність приблизно з 80 нуклеотидів, яку пізнає і з якою 

      зв’язується фермент РНК-полімераза називається 

а. спейсер 

б. оператор 

в. промотор 

16. Послідовність приблизно з 30 нуклеотидів , яку «впізнає» реп ресор називається  

а. спейсер 

б. оператор 

в. промотор 

17. Розділяючі, неінформативні ділянки ДНК між двома генами називаються 

а. спейсер 

б. оператор 

в. промотор 

18. Транскрипцію блокує  

а. репресор 

б. оператор 

в. промотор 

19.У 1968 р. здійснив хімічний синтез гена 

а. Корана 

б. Ніренберг 

в. Бреннер 

20 Вперше визначені тип і загальна природа генетичного коду у 

а. 1935 

б. 1959 

в. 1961 

г. 1968 

 

 



 
Відповіді 

1. а. Ф.Мішер 

2. а. двох ланцюгів нуклеотидів 

3. в. урацил 

4. а. структуру білкових молекул 

5. б. нуклеотид 

6. б. комплементарності 

7. б. 3 послідовно з’єднані нуклеотиди 

8. а. Чаргаффа 

9. б. дезоксирибоза 

10. г. четвертинну структуру 

11. б. вторинна структура 

12. б. транскрипція 

13. а. трансляція 

14. в. реплікація 

15. в. промотор 

16. б. оператор 

17. а. спейсер 

18. а. репресор 

19. а. Корана 

20. в. 1961 

 


