
ТЕСТИ Спадкові хвороби 

Варіант 1 

1. Чи можна категорично стверджувати, що наявність тільки одного хворого в 

родині вказує на неспадковий характер захворювання?                                                                       

  

А. Ні              Б. Так 

 

2. Генні спадкові хвороби обумовлені:  

А. Втратою частини хромосом                                                                                                

Б. Збільшенням хромосомного матеріалу                                                                           

В. Мутацією двох і більшої кількості генів                                                                             

Г. Мутацією одного гена         

         

3. Сукупність усіх ознак і властивостей організму. 

А. генотип            Б. каріотип               В. фенотип                                                                                                

                                                         

4. На чому базується генетична різноманітність людини?  

А. На дії екологічних факторів                                                                                                   

Б. На мутаційній можливості та на збалансованому поліморфізмі, 

сформованому в процесі еволюції людини 

 

5. Що являється основним джерелом різноманітності спадкових ознак в 

популяції людей?  

А. Модифікаційна мінливість                                                                                                     

Б. Зміни організмів в межах норми генетичної реакції                                                        

В. Генні та хромосомні мутації та комбінаційна мінливість  

 

6. Якщо виходити з того, що всі хромосоми Ви одержали від бабусь ( з 

материнського та батьківського боку ), то Ваша стать: 

А. Жіноча                Б. Чоловіча 

 

7. Генотип – це:  

А. Сукупність всіх генів всіх особин даної популяції                                                        

Б. Сукупність всіх генів, що знаходяться в статевих клітинах у всіх особин даної 

популяції                                                                                                                           

В. Сукупність спадкових задатків організму                                                                       

Г. Система взаємодіючих генів даної особи  



 

8. Спадкові хвороби – це:  

А. Хвороби, що передаються в спадок                                                                                   

Б. Хвороби, пов’язані з пошкодженням генетичних структур                                           

В. Хвороби, не пов’язані з впливом навколишнього середовища                              

Г. Хвороби, пов’язані з хромосомними аномаліями 

 

9. Діти, що розвинулись під час однієї вагітності з двох різних яйцеклітин, 

запліднених різними сперматозоїдами, називаються:  

А. Дизиготними близнюками                                                                                                            

Б. Близнюками                                                                                                                           

В. Монозиготними близнюками 

 

10. Що таке геномні мутації?  

А. Зміни в межах гена                             

Б. Зміни структури хромосом                                                                                                

В. Зміни геному                                                                                                                          

Г. Зміни структури нуклеїнових кислот                                                                                 

Д. Зміни числа хромосом  

 

11. Як називаються ознаки, прояви яких виключають одна одну? 

 А. Доповнюючи                                  

Б. Альтернативні                                  

В. Полімерні                                   

Г. Поліпотентні 

 

12. У мешканців Закарпаття внаслідок дефіциту йоду в харчових продуктах часто 

спостерігається ендемічний зоб. Дане захворювання є наслідком:  

А. хромосомної аберації                     

Б. генної мутації                      

В. геномної мутації              

Г. комбінативної мінливості                              

Д. модифікаційної мінливості  

 

 

 

 



 

ТЕСТИ Спадкові хвороби 

Варіант 2 

1. Що таке гамета?  

А. Соматична клітина під час ділення                                                                                          

Б. статева клітина на різних стадіях свого розвитку                                                                   

В. Клітина, що утворена в результаті злиття 2-х статевих клітин                                     

Г. Зріла статева клітина, що здатна до злиття з аналогічною клітиною 

протилежної статі                                                                                                

Д. Яйцеклітина 

 

2. Гетерозиготний за даною ознакою організм – це організм, в якому: 

 А. Обидва алельні гени домінантні                                                                                              

Б. Обидва алельні гени рецесивні                                                                                                      

В. Один алельний ген домінантний, а другий – рецесивний                                                      

Г. Рецесивна ознака не проявляється 

 

3. Фенотип – це:  

А. сукупність закодованих в генах спадкових властивостей організму                                

Б. Сукупність ознак організму                                                                                                         

В. Сукупність всіх білків організму                                                                                                 

Г. Повний набір потенційно можливих форм розвитку організму 

 

4. Як класифікуються вродженні вади розвитку?  

А. За етіологічними чинниками                                                                                                             

Б. За типами порушення ембріонального розвитку                                                                    

В. За часом виникнення патології                                                                                                  

Г. За особливостями поєднання пошкоджених органів і систем                                                 

Д. Все перераховане вірно 

 

5. Перерахуйте ендогенні причини, що викликають вроджені вади розвитку:  

А. Генні, хромосомні і геном ні мутації                                                                                        

Б. Ендокринні захворювання у матері                                                                                            

В. Метаболічні дефекти у матері                                                                                                    

Г. Перезрівання статевих клітин і вік батьків                                                                                   

Д. Все перераховане вірно 

6. Мутагени фізичної природи – це: 



 А. радіоактивні речовини                                                                                                                  

Б. УФ – проміння                                                                                                                                 

В. Іонізуюче випромінювання                                                                                                             

Г. Вібрація                                                                                                                                                     

Д. Все перераховане  

 

7. Сукупність генів які організм отримує від батьків?  

А. каріотип            Б. генотип                В. Фенотип 

 

8. Які клінічні прояви природного стабілізуючого відбору у людини?  

А. Вродженні вади розвитку                                                                                                         

Б. Спонтанні аборти, неплідні шлюби                                                                                            

В. Народження дітей з хромосомною патологією                                                                           

Г. Все перераховане 

 

9. Властивість організму передавати ознаки з покоління в покоління? 

 А. коньюгація       Б. мінливість       В. спадковість      

   

10. Статеві клітини, які несуть спадкову інформацію. 

 А. гетерозіготи             Б. статеві                  В. гамети                                                                                         

  

11. У культурі фібробластів шкіри дітей із хворобою Дауна виявлено 47 

хромосом. Визначте тип аномалії. 

 

А. Моносомія Х.                                                       

Б. Трисомія 21.                                                                                                                        

В. Трисомія 13.                                                                                                                               

Г. Трисомія 18.                                                                                                                        

Д. Трисомія Х. 

 

12. У молодих здорових батьків народилася білява дівчинка з голубими очима. У 

перші місяці життя в дитини розвинулись дратівливість, неспокій, порушення сну та 

харчування, а обстеження в невропатолога показало відставання в розвитку 

дитини. Який метод генетичного обстеження дитини слід застосувати для точного 

встановлення діагнозу? 

 A. Біохімічний       Б.Близнюковий         B. Цитологічний         Г. Генеалогічний   

                      Д .Популяційно-статистичний 


