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Câu 1.( 2 điểm). 

 Các câu sau đây đúng hay sai? Nếu sai thì giải thích! 

a. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp ATP. 

b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm. 

c. Tinh bột và xenlulôzơ đều là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế bào 

thực vật. 

d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn. 

e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là những đại 

phân tử có cấu trúc đa phân. 

f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên  ADN là C5H10O4. 

g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức. 

h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình thành nhờ 

trung thể. 

Câu 2. (2 điểm) 

Mô tả thành phần cấu tạo của một nuclêôtit và liên kết giữa các nuclêôtit. Điểm khác 

nhau giữa các loại nuclêôtit? 
Câu 3.( 2 điểm). 

Cho một phân tử ADN của sinh vật nhân sơ có tỉ lệ các nuclêôtit trên mạch 1 là A1: T1: 

X1: G1 = 1: 3: 4: 6 và có (A1+T1) / (G1+X1) = 0,4. Trên phân tử ADN này có 760 liên 

kết hiđrô. 

 a. Tính số lượng liên kết hoá trị  của cả phân tử ADN. Giải thích cách tính? 

 b. Tính số nuclêôtit từng loại trên mỗi mạch của phân tử ADN trên? 

Câu 4: (1 điểm).    Mô tả cấu trúc của nhân tế bào. 

Câu 5. ( 1 điểm). 

Trong cơ thể người loại tế bào nào có nhiều nhân, loại tế bào nào không có nhân? Các tế 

bào không có nhân có khả năng sinh trưởng hay không? Vì sao? 

Câu 6. ( 2 điểm). 

 Bạn Nam đã đặt 3 ống nghiệm sau: 

 Ống 1: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng đã đun sôi. 

 Ống 2: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng. 

Ống 3: 2ml dung dịch tinh bột 1% + 1ml nước bọt pha loãng + 1ml dung dịch HCl 

2M. 

Tất cả các ống đều đặt trong điều kiện 37
0
C- 40

0
C. 
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a. Theo em, bạn muốn làm thí nghiệm chứng minh điều gì? 

b. Nếu bạn Nam quên không đánh dấu các ống. Em hãy nêu phương pháp giúp bạn nhận 

biết được các ống nghiệm trên?  

Câu 7 (2 điểm). Chứng minh rằng prôtêin là hợp chất vô cùng quan trọng đối với cơ thể 

sống! 

Câu 8 (2 điểm).  Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp về các dấu hiệu: Điều kiện 

xảy ra, nơi xảy ra và sản phẩm tạo ra. Tại sao trong quang hợp, pha tối lại phụ thuộc vào 

pha sáng? 

Câu 9.( 2 điểm). 

 Em hãy chứng minh rằng trong quá trình hô hấp tế bào, năng lượng được giải phóng dần 

dần qua từng giai đoạn khác nhau chứ không giải phóng ồ ạt ngay một lúc.  

Câu 10.( 4 điểm). 

Một nhóm tế bào sinh dục đực sơ khai chứa 360 nhiễm sắc thể đơn, đang phân bào tại 

vùng sinh sản. Mỗi tế bào đều nguyên phân một số lần bằng số nhiễm sắc thể đơn có 

chung một nguồn gốc trong một tế bào. Tất cả các tế bào con sinh ra đều trở thành tế bào 

sinh tinh, giảm phân tạo tinh trùng. Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 12,5%. Các hợp 

tử tạo ra chứa tổng số 2880 nhiễm sắc thể đơn. 

a. Xác định bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài, tên loài. 

b. Xác định số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu và số tế bào sinh tinh. 

* * * Hết * * * 

( Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT ỨNG HÒA A 

------------------------------- 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HỌC SINH GIỎI  

LỚP 10 THPT – NĂM HỌC: 2013– 2014 

---------------------------------------------- 
MÔN THI: SINH HỌC 

Thời gian 150 phút  

 

 Câu 1 (2 điểm) 

Đáp án Điểm 

a. Ở tế bào nhân thực, ti thể là bào quan duy nhất có khả năng tổng hợp 

ATP. 

Sai.  Lục lạp cũng là bào quan tổng hợp ATP. 

 

0.25 

b. Vi khuẩn bị các tế bào bạch cầu thực bào và tiêu huỷ trong lizôxôm. 

Sai. Vì vi khuẩn không chui vào lizôxôm mà chỉ nhờ enzim tiêu hoá trong 

lizôxôm phân huỷ. 

 

0.25 

c. Tinh bột và xenlulôzơ là nguồn nguyên liệu cung cấp năng lượng cho tế 

bào thực vật. 

Sai. Tinh bột là nguồn nguyên liệu dự trữ cho tế bào thực vật, xenlulôzơ 

là thành phần cấu trúc nên thành tế bào thực vật. 

 

 

0.25 

d. Ribôxôm 70s chỉ có ở tế bào vi khuẩn. 

       Sai. Ribôxôm 70S còn có ở ti thể, lục lạp của tế bào nhân thực. 

 

 

0.25 

e. Các hợp chất hữu cơ: cacbohidrat, lipit, prôtêin và axit nuclêic đều là 

những đại phân tử có cấu trúc đa phân. 

Sai. Lipit không có cấu trúc đa phân. 

 

 

0.25 

f. Loại monosacarit tham gia cấu tạo nên  ADN là C5H10O4. 

Đúng. 

 

0.25 

g. Mọi tế bào trong cơ thể nhân thực đều có nhân chính thức. 

Sai. Có tế bào không có nhân. Ví dụ tế bào hồng cầu. 

 

0.25 

h. Trong quá trình nguyên phân ở tế bào thực vật, thoi phân bào được hình 

thành nhờ trung thể. 

Sai. Thực vật bậc cao không có trung thể, thoi phân bào hình thành nhờ 

thể hình sao. 

 

 

0.25 

Câu 2. (2 điểm).  

Đáp án Điểm 

-  Nuclêôtit là đơn phân của ADN , Cấu tạo gồm bazơ nitơ, axit phôt phoric và 

đường đêôxi ribôzơ. Các nuclêôtit liên kết với nhau bằng liên kết phốt phođieste 
0.5 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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(ở mỗi mạch polinuclêôtit) 

 

 - Giữa các nu liên kết với nhau theo nguyên tắc đa phân gồm rất nhiều đơn 

phân. Đơn phân gồm 4 loại A, T ,G, X. Các đơn phân liên kết với nhau theo 

nguyên tắc bổ sung. A của mạch này liên kết với T của mạh kia bằng 2 LK hiđ 

rô và ngược lại. G của mạch này LK với T của mạch kia bằng 3 LK hiđrô và 

ngược lại 

 

1 

 

 - Các nu khác nhau ở các loại bazơnitơ A, T, G, X 

 
0.5 

 

Câu 3.( 2 điểm). 

Đáp án Điểm 

a. Theo nguyên tắc bổ sung ta có: T1=A2 và X1=G2 nên (A1+T1) / (G1+X1) = 

0,4  

                                                                             A/G=0,4 (1) 

Mà liên kết Hiđrô được tính theo công thức : H=2A+3G=760 (2) 

từ 1 và 2 A = 80 (nu) 

                   G = 200 (nu).   

Số liên kết hóa trị của phân tử ADN = tổng số liên kết hóa trị giữa đường và axit 

trong một nu + số liên kết hóa trị giữa các nu. 

Do ADN dạng vòng nên HT = 2 x N = 2 x 560=1120 (lk). 

 

1.0 

b. Do tỉ lệ giữa các nu trên mạch 1 là A1: T1: X1: G1 = 1: 3: 4: 6  

và theo nguyên tắc bổ sung ta có 

A1=T2= (1x280)/14= 20 nu. 

T1=A2= 3 x A1= 60 nu. 

X1=G2= 4 x A1= 80 nu. 

G1= X2= 6 x A1= 120 nu. 

1.0 

Câu 4: (1 điểm).    Mô tả cấu trúc của nhân tế bào? 

Đáp án Điểm 

 Nhân cấu tạo gồm 3 phần:      

- Màng nhân: là một màng kép, trên màng có nhiều lỗ nhỏ để thực hiện sự trao 

đổi chất giữa nhân với tế bào chất. 

- Nhân con: là nơi tổng hợp ribôxôm cho tế bào chất. 

- Nhiễm sắc thể: là vật chất di truyền tồn tại dưới dạng sợi mảnh. Lúc sắp phân 

chia tế bào, những sợi này sẽ co xoắn lại và dày lên thành các nhiễm sắc thể với 

số lượng và hình thái đặc trưng cho loài. Thành phần của nhiễm sắc thể gồm có: 

prôtein và ADN 

 

0.25 

 

0.25 

0.5 

Câu 5. ( 1 điểm). 

Đáp án Điểm 

 - Tế bào gan là tế bào có nhiều nhân, tế bào hồng cầu là tế bào không nhân.  0.5 
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 - Tế bào không nhân thì không có khả năng sinh trưởng. 

- vì nhân chứa nhiều nhiễm sắc thể mang ADN có các gen điều khiển và điều hoà 

mọi hoạt động sống của tế bào. 

0.25 

0.25 

 

Câu 6. ( 2 điểm). 

Đáp án Điểm 

a. Bạn muốn chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ và pH đến hoạt tính của enzim. 0.5 

b.  Dùng dung dịch iôt loãng và giấy quỳ tím để nhận biết. 

Phương pháp:  

- Dùng iôt nhỏ vào tất cả các ống, chỉ có một ống không có màu xanh tím, đó 

chính là ống 2 (có tinh bột và nước bọt pha loãng). 

Hai ống còn lại 1 và 3 có màu xanh, nghĩa là tinh bột không được biến đổi: 

- ống 1 có dung dịch tinh bột và nước bọt, nhưng nước bọt đã đun sôi nên enzim 

mất hoạt tính; ống 3 có dung dịch tinh bột và nước bọt nhưng có axit là môi 

trường không thích hợp cho hoạt động của ezim trong nước bọt. Chỉ cần thử bằng 

quỳ tím sẽ phân biệt được ống 3 và ống 1. 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

. Câu 7 (2 điểm).  

Đáp án Điểm 

 Prôtêin đảm  nhận nhiều chức năng quan trọng trong tế bào, cơ thể: 

 Chức năng cấu trúc: Prôtêin là thành phần cấu trúc chính của tế bào( màng 

sinh chất, tế bào chất, nhân). 

 Chức năng xúc tác: Prôtêin là thành phần chính của các enzim xúc tác các 

phản ứng sinh hóa. 

 Chức năng điều hòa: Prôtêin là thành phần chính của các hoocmon. 

 Chức năng bảo vệ cơ thể: Prôtêin là thành phần của kháng thể. 

 Chức năng vận chuyển các chất: Prôtêin cấu tạo nên hêmôglôbin. 

0.25 

0.5 

 

0.5 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

Câu 8 (2 điểm). 

Đáp án Điểm 

Dấu hiệu Pha sáng Pha tối 

Điều kiện 

xảy ra 

Chỉ xảy ra khi có ánh sáng Xảy ra cả khi có ánh sáng và cả trong 

tối. 
0.5 

Nơi xảy ra  Ở tilacôit của lục lạp Trong chất nền của lục lạp. 0.5 

Sản phẩm 

tạo ra  

ATP và NADPH ,Ôxi Cacbohiđrat ,ADP, NADP. 0.5 

* Trong quang hợp, pha tối phụ thuộc vào pha sáng vì: Pha tối cần sử dụng các 

sản phẩm của pha sáng( ATP, NADPH). 
0.5 
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Câu 9.( 2 điểm). 

  

Đáp án Điểm 

  Hô hấp tế bào gồm ba giai đoạn chính: Đường phân, chu trình Crep và 

chuỗi chuyền electron.  

 Năng lượng ATP được giải phóng dần dần quan ba giai đoạn đó, giai đoạn 

chuỗi chuyền electron giải phóng nhiều năng lượng nhất. 

 Ví dụ. Nguyên liệu hô hấp là 1 phân tử glucôzơ thì năng lượng giải phóng 

qua các giai đoạn như sau: 

- Đường phân: giải phóng 2 ATP. 

- Chu trình Crep: giải phóng 2 ATP. 

- Chuỗi chuyền electron giải phóng 34 ATP. 

 

0.5 

 

0.5 

 

1.0 

 

 

Câu 10.( 4 điểm). 

Đáp án Điểm 

  Gọi  

- số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu là a ( a € N). 

- Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài là 2n. 

 số NST đơn có chung một nguồn gốc trong 1 tế bào là n. 

 Ta có: 

-  Tổng số NST đơn có trong các tế bào sinh dục sơ khai ban đầu là:  

a.2n = 360 (1). 

- Số tế bào sinh tinh là: a.2
n
. 

- Số tinh trùng được tạo ra là: 4.a.2
n
. 

- Số tinh trùng được thụ tinh là: 4.a.2
n
.12,5% = 0,5. a.2

n
 = Số hợp tử 

được hình thành.  

- Tổng số NST đơn trong các hợp tử:  0,5. a.2
n
. 2n = 2880  (2). 

- Từ (1) và (2) suy ra: n = 4. 

a. Bộ NST lưỡng bội của loài: 2n = 8. Ruồi giấm. 

b. Số tế bào sinh dục đực sơ khai ban đầu: a.2n = 360  a = 45. 

Số tế bào sinh tinh = 45. 2
4
 =  720. 

 

 

0.25 

 

 

 

0.5 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

0. 5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

 

 

------- Hết--------------- 
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