
1. Мале коло кровообігу людини починається 

Аправим передсердям.   Блівим передсердям.  Вправим шлуночком.  Глівим шлуночком. 

2. Установіть правильну послідовність руху крові судинами від серця. 

Анижня порожниста вена  Бпечінкова вена  Впечінкова артерія  Гаорта 

3. Якими кровоносними судинами венозна кров рухається від серця? 

Алегеневими венами  Блегеневими артеріями  Впорожнистими венами  Гартеріолами 

4. Серце скорочується повільніше під дією 

Асимпатичного нерва.  Бпарасимпатичного нерва.  Вгормону адреналіну.  Ггормону вазопресин 

5. Існує патологія серця, яка виражається в тому, що стулки між лівим передсердям і 
шлуночком не повністю перекривають камери серця. До якого наслідку призводить ця 
патологія? 

Аартеріальна та венозна кров під час діастоли частково змішуються 

Бдо аорти під час діастоли надходить венозна кров 

Вчастина артеріальної крові під час систоли повертається в передсердя 

Гчастина венозної крові під час систоли повертається в передсердя 

6. Фізіологічний розчин, який вводять пацієнтам при значних втратах крові, 

Амає здатність до зсідання.  Бмістить формені елементи крові.  Вмає температуру тіла. 

Гмістить 0,9 % солей. 

7. Венозна кров у організмі людини рухається 

Апо легеневій вені.  Бз лівого шлуночка в аорту.  Впо легеневій артерії.  Гз лівого передсердя в 

лівий шлуночок. 
8. Якими кровоносними судинами венозна кров рухається до серця? 

Алегеневими венами  Бпорожнистими венами  Влегеневими артеріями  Гартеріолами 

9. Установіть послідовність органів системи кровообігу, якими кров із серця рухається малим 
колом кровообігу. 

Аліве передсердя  Блегенева вена  Вправий шлуночок  Глегенева артерія 

10. У результаті дії симпатичної нервової системи відбувається 

Апосилення серцевих скорочень.  Бзбільшення виділення шлункового соку. 

Впосилення перистальтики кишечника.  Грозширення кровоносних судин. 

11. У людини артеріальна кров перетворюється на венозну в 

Апечінковій вені.  Бкапілярах великого кола кровообігу.  Вкапілярах малого кола кровообігу. 

Глегенях. 

12. Артеріальна кров у організмі людини рухається 

Апо легеневій артерії.  Бпо легеневій вені.  Впо ворітній вені.  Гпо верхній порожнистій вені. 

13. Установіть правильну послідовність руху крові судинами від серця. 

Аверхня порожниста вена  Бпідключична вена  Впідключична артерія  Гаорта 

14. Під час зсідання крові  

Агемоглобін перетворюється на оксигемоглобін. Бфібриноген перетворюється на фібрин. 

Вутворюються гормони та біологічно активні речовини.  Гутворюються антитіла. 

15. Лейкоцити крові здійснюють 

Аперетворення гемоглобіну на оксигемоглобін.  Бперетворення фібриногену на фібрин. 

Вутворення гормонів.  Гутворення антитіл. 

16. Серце скорочується повільніше під дією 

Асимпатичних нервів.  Бпарасимпатичних нервів. Вгормону адреналіну. Ггормону вазопресину 

17. Мале коло кровообігу людини закінчується 

Алівим передсердям  Бправим передсердям Вправим шлуночком Глівим шлуночком 

18. Венозна кров рухається від серця людини 



 
Алегеневими венами  Бпорожнистими венами  Влегеневими артеріями  Гаортою 

19. Якими кровоносними судинами кров рухається від серця людини? 

Алише венами  Бартеріями й венами  Влише артеріями  Глише капілярами 

20. Які особливості будови еритроцитів крові людини забезпечують ефективність дихальної 
функції? 

Анаявність ядра та відсутність гемоглобіну Бплоска форма та відносно великі розміри 

Ввідносно великі розміри та відсутність гемоглобіну Гвідносно велика площа поверхні та 

наявність гемоглобіну 
 

21. Визначте складові крові за їхньою характеристикою: безбарвні, мають ядро, утворюються 
в червоному кістковому мозку, руйнуються в селезінці та місцях запалення. 

Аеритроцити  Бантитіла  Втромбоцити  Глейкоцити 

 
22. Укажіть особливість будови серця людини. 

Апівмісяцеві клапани знаходяться між передсердями та шлуночками 

Бсерце складається з одного шлуночка та двох передсердь 

Вміокард лівого шлуночка товстіший за міокард правого 

Гу правій частині серця знаходиться двостулковий клапан 

 
23.Велике коло кровообігу людини закінчується 

Алівим передсердям  Бправим передсердям  Вправим шлуночком Глівим шлуночком 

 
23. Мале коло кровообігу людини починається 

Аправим передсердям  Бправим шлуночком  Влівим передсердям  Глівим шлуночком 

 
24. Схарактеризуйте серце людини за наведеними ознаками. 

Кількість камер  1дві  2три  3чотири 
Гальмівні сигнали подають  1симпатичні нерви  2блукаючі нерви  3спинномозкові нерви 
Назва м’язової оболонки  1епікард  2міокард    3ендокард 

25. Cхарактеризуйте артерії за наведеними ознаками. 

Будова  1стінки утворені одним шаром клітин  2стінки утворені трьома шарами клітин, еластичні 

3стінки утворені трьома шарами клітин, тонкі, мало еластичні 

Функції 
1відбувається обмін речовин між кров'ю і тканинною рідиною 

2несуть кров від органів і тканин до серця 

3несуть кров від серця до органів і тканин 
Тиск крові  1від 3-8 мм рт. ст. до мінімального  2до 20 мм рт. ст.  3до 120 мм рт. ст. 

26. Схарактеризуйте лейкоцити людини за наведеними ознаками. 

Місце утворення 
1червоний кістковий мозок, щитоподібна залоза  2жовтий кістковий мозок, лімфатичні вузли 

3червоний кістковий мозок, лімфатичні вузли 

Особливості будови 
1немає ядра, містять тромбопластин  2є ядро, здатні до амебоїдного руху  3немає ядра, містять 

гемоглобін 
Забезпечують 
1реакції зсідання крові  2транспортування кисню  3захист від мікроорганізмів 

27. Установіть відповідність між кровоносними судинами (1-4) і функцією (А-Д), яку вони 
виконують. 

1капіляри великого кола кровообігу 2капіляри малого кола кровообігу  3артерії малого кола 
кровообігу 4артерії великого кола кровообігу 

Агазообмін між кров’ю та тканинною рідиною  Бгазообмін між кров’ю та повітрям альвеол 



Втранспортування венозної крові до серця  Гтранспортування артеріальної крові від 
серцяДтранспортування венозної крові від серця 

28. Схарактеризуйте еритроцити крові людини за наведеними ознаками. 
Можлива тривалість життя 
1від доби до десятків років 

2від 80 діб до 120 діб 

3від 5 діб до 11 діб 

Особливості будови 
1містять тромбопластин 

2містять гемоглобін 

3можуть утворювати псевдоподії 

Забезпечують 
1реакції зсідання крові 

2транспортування О2 та СО2 

3захист від мікроорганізмів 

29. Схарактеризуйте серце людини за наведеними ознаками. 
Кількість камер 
1дві 

2три 

3чотири 

Гальмівні сигнали подають 
1симпатичні нерви 

2блукаючі нерви 

3спинномозкові нерви 

Назва м’язової оболонки 
1епікард 

2міокард 

3ендокард 

30. Оберіть тип крові, який знаходиться у лівому шлуночку людини6а) венозна  б) 
артеріальна  в) змішана  г) гемолімфа 

 


