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CÂU HỎI ÔN TẬP SINH 10 

1. Chu kì tế bào bao gồm những giai đoạn nào, nêu ý nghĩa của việc điều hòa chu kì tế bào 

? 

2. Tại sao NST phải co xoắn tối đa trước khi bước vào kì sau ? 

3. Điều gì xảy ra nếu ở kì giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy ? 

4. Nêu ý nghĩa của nguyên phân ? 

5. Mô tả tóm tắt diễn biến các kì của giảm phân I? 

6. Hiện tượng các NST tương đồng bắt đôi với nhau có ý nghĩa gì ? 

7. Nêu sự khác biệt giữa Nguyên phân và Giảm phân ? 

8. Nêu ý nghĩa của quá trình giảm phân ? 

9. Cho ví dụ về môi trường tự nhiên có vi sinh vật phát triển ? 

10.  Nêu những tiêu chí cơ bản để phân thành các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật ? 

11.  Khi có ánh sáng và giàu CO2, một loại vi sinh vật có thể phát triển trên môi trường với 

thành phần được tính theo đơn vị g/l như sau : 

(NH4)3PO4 – 1,5 ; KH2PO4 – 1,0 ; MgSO4 – 0,2 ; CaCl2 – 0,1 ; NaCl – 0,5. 

a. Môi trường trên là loại môi trường gì ? 

b. Vi sinh vật phát  triển trên môi trường này có kiểu dinh dưỡng gì ? 

c. Nguồi cacbon, nguồn năng lượng và nguồn nitơ của vi sinh vật này là gì ? 

12.  Cho 3 ống nghiệm lần lượt như sau : Ống nghiệm 1, Ống nghiệm 2, Ống nghiệm 3. 

- Cho 1g bánh men vào ống nghiệm 2 và 1g nấm men thuần khiết vào ống nghiệm 3. 

- Đổ nhẹ 10ml dung dịch đường theo thành ống nghiệm 1 và 2. 

- Đổ nhẹ 10ml nước lã đun sôi để nguội theo thành ống nghiệm 3. ( hình dưới ) 
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- Giải thích hiện tượng tại các ống nghiệm ? 

- Từ đó rút ra điều kiện lên men etilic là gì ? 

13.  Có người cho là không có “tay” muối dưa nên dưa dễ bị khú, ý của em thế nào ? 

14. Vì sao trẻ nhỏ hay ăn kẹo rất dễ bị sâu răng ? 

15.  Hãy nêu đặc điểm của 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn ? 

16.  Vì sao, quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục có pha tiềm 

phát, còn trong nuôi cấy liên tục thì không có pha  này ? 

17.  Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn 

trong nuôi cấy liên tục thì không có pha này ? 

http://www.daythem.com.vn/


Gia sư Thành Được                www.daythem.com.vn  

 

 

18.  Một chủng cầu vàng ( Staphylococcus aureus ) được cấy trên 3 loại môi trường sau : 

- Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt. 

- Môi trường b gồm : nước, muối khoáng, glucozo và viamin ( vitamin B1 ). 

- Môi trường c gồm : nước, muối khoáng, glucozo. 

Sau khi nuôi ở tủ ấm 37
0
 C một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, 

trong khi môi trường C vẫn trong suốt. 

a. Môi trường a, b, c được gọi là môi trường gì ? 

b. Hãy giải thích kết quả thực nghiệm. 

c. Glucozo, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn ? 

19. Vi khuẩn lactic (lactobacillus arabinosus) chủng 1 tự tổng hợp được axit folic ( một loại 

vitamin )và không tự tổng hợp được pheninalanin , còn vi khuẩn lactic chủng 2 thì 

ngược lại. Có thể nuôi 2 chủng vi sinh vật này trên môi trường thiếu axit folic và 

pheninalanin nhưng đủ các chất dnh dưỡng khác được không, vì sao ? 

20. Vì sao khi đun sôi lại thức ăn còn dư trước khi lưu giữ trong tủ lạnh? 

21. Mẹ thường nhắc con : “ Ăn kẹo xong phải súc miệng nhiều lần hoặc đánh răng, nếu 

không rất dễ bị sâu răng”. Lời khuyên ấy dựa trên cơ sở khoa học nào ? 

22.  Khi còn trong bụng mẹ, trong khoang miệng của đứa bé có vi sinh vật ko ? khi nào thì 

trong miệng đứa bé có vi sinh vật ? 

23.  Người ta tiến hành thí nghiệm sau : 

Người ta tách lõi ARN ra khỏi vỏ protein của 2 chủng virut A và B. Cả hai chủng điều 

có khả năng gây bệnh cho cây thuốc lá, nhưng khác nhau ở các vết tổn thương trên 

lá.Lấy axit nucleic của chủng A trộn với protein của chủng B thì chúng sẽ tự lắp ráp để 

tạo thành virut lai. Nhiễm chủng virut lai vào cây thì cây sẽ bị bệnh. Phân lập từ lá cây 

bị nhiễm bệnh sẽ được chủng A. 

- Em hãy giải tích tại sao virut phân lập được không phải là chủng B? 

- Em có đồng ý với ý kiến cho rằng virut là thể vô sinh ? 

- Theo em có thể nuôi cấy virut trên môi trường nhân  tạo như nuôi vi khuẩn được 

không ? 

- Nếu trộn axit nucleic của chủng B với một nửa protein của chủng A và một nửa 

protein của chủng B thì chủng lai sẽ có dạng như thế nào ?Nếu nhiễm chủng lai vào 

cây thuốc lá để gây bệnh, sau đó phân lập virut thì sẽ được chủng A hay chủng B. 

Từ đó, có thể rút ra kết luận gì ? 

24.  Hãy giải thích các thuật ngữ : capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài ? 

25. Nêu 3 đặc điểm cơ bản của virut ? 

26. Em hãy so sánh sự khác biệt giữa virut và vi khuẩn ( về cấu tạo và đời sống ) 

27.  Nêu 5 giai đoạn nhân lên của virut trong tế bào? 

28. HIV có thể lây nhiễm theo những con đường nào ? 

29. Thế nào là bệnh cơ hội và sinh vật gây bệnh cơ hội ? 

30. Tại sao nói HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch? 

31. Cần có nhận thức và thái độ như thế nào để phòng tránh lây nhiễm HIV ? 

32. Phagơ gây thiệt hại cho nghành công nghiệp vi sinh vật như thế nào ? 

33. Virut thực vật lan truyền theo con đường nào ? 
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34. Hãy nêu vai trò của virut trong sản xuất các chế phẩm sinh học ?  
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