
1. Глюкагон у крові людини 

Асприяє синтезу глікогену.   Бзбільшує поглинання глюкози клітинами. 
Всприяє руйнуванню глюкози в крові.  Гпідвищує вміст глюкози в крові. 

2. Гіпофункція гіпофіза призводить до розвитку 

Акарликовості. Баддисонової хвороби. Вгігантизму. Гдіабету. 
3. Одна з головних характеристик гуморальної регуляції фізіологічних 

процесів у організмі полягає в тому, що реакція виникає 

Амиттєво і діє тривалий час.Бповільно і діє короткочасно. 
Вмиттєво і діє короткочасно. Гповільно і діє тривалий час. 

4. Які гормони забезпечують розвиток первинних і вторинних статевих 
ознак? 

Аадреналін і норадреналін  Бтироксин і трийодтиронін 
Вокситоцин і вазопресин  Гтестостерон і прогестерон 

5. Підвищення концентрації інсуліну в крові здорової людини 

Азнижує синтез глікогену.  Бпідвищує вміст глюкози в крові. 
Всприяє руйнуванню глікогену в м’язах.  Гзнижує вміст глюкози в крові. 

6. Гіпофункція щитоподібної залози викликає в дорослих 

Абазедову хворобу. Бмікседему. Вцукровий діабет.  Гакромегалію. 
7. Які гормони сприяють адаптації організму людини до стресових 

ситуацій? 

Атестостерон і прогестерон  Бтироксин і трийодтиронін 
Вокситоцин і вазопресин  Гадреналін і норадреналін 

8. Яка залоза внутрішньої секреції регулює діяльність інших залоз? 

Аепіфіз  Бстатева  Вгіпофіз  Гнадниркова 
9. Які гормони виробляються мозковим шаром наднирників? 

Акортикостероїди  Бадреналін і норадреналін  Ввазопресин та окситоцин  
Гінсулін і глюкагон 

10. Гіпофункція щитоподібної залози спричиняє в дорослих 

Амікседему.  Бакромегалію.  Вцукровий діабет.  Гбазедову хворобу. 
11. Установіть відповідність між зображенням залози ендокринної 

системи (1-4) та гормоном (А-Д), який вона виробляє. 

 

1 

2 3 4  

Аінсулін  Бвазопресин  Впрогестерон  Гадреналін  Дтироксин 
12. Гіпофункція гіпофіза у ранньому віці призводить до розвитку 



Акарликовості.  Баддисонової хвороби.  Вгігантизму.  Гдіабету. 
13. Яка залоза активізує виділення гормонів унаслідок дії стрес-

фактора? 

Априщитоподібна Бтимус  Вщитоподібна  Гнадниркова 
14. На рисунку показано один зі способів регуляції роботи нирки. 

Укажіть регуляторний фактор (1) і результат його дії (2). 

 

 

А 
1 – інсулін 2 – зниження концентрації цукру в крові 

Б 
1 – антидіуретичний гормон2 – зниження артеріального тиску 

В 
1 – тироксин2 – затримка йонів Са2+ в організмі 

Г 
1 – кортикостероїд (альдостерон)2 – підвищення артеріального тиску 

15. Установіть відповідність між залозою (1-4) та гормоном (А-Д), який 
вона виробляє. 

1щитовидна  2підшлункова  3надниркова  4сім'яник 
Аінсулін  Бтестостерон  Впрогестерон  Гадреналін 

Дтироксин 

 


