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Đề thi này có 02 trang 

Câu 1: (2,0 điểm) 

a) Phân biệt chức năng của prôtêin bám màng và prôtêin xuyên màng? 

b) Vì sao 2 loại prôtêin trên quyết định đến tính linh hoạt của màng sinh chất? 

Câu 2: (2,0 điểm) 

a) Enzim tồn tại ở đâu trong tế bào? Vì sao enzim bị biến tính sẽ mất hoạt 

tính xúc tác? 

b) Tại sao khi thiếu ôxi thì sự tổng hợp ATP trong ti thể bị ngưng trệ?  

ATP được tổng hợp ở đâu trong tế bào? Điều kiện nào dẫn đến quá trình tổng hợp 

ATP trong ti thể và lục lạp. 

Câu 3: (2,0 điểm) 

Một hợp tử có 2n = 16 nguyên phân liên tiếp. Biết chu kỳ tế bào là 40 phút, tỉ 

lệ giữa giai đoạn chuẩn bị với quá trình phân chia chính thức là 3 : 1, thời gian của 

kỳ trước, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối tương ứng tỉ lệ 1 : 1,5 : 1 : 1,5. Theo dõi quá 

trình nguyên phân của hợp tử từ đầu giai đoạn chuẩn bị của lần phân bào đầu tiên. 

a) Tính thời gian của mỗi kỳ trong quá trình phân bào trên? 

b) Xác định số tế bào, số crômatit, số NST cùng trạng thái của nó trong các 

tế bào ở 2 giờ 34 phút? 

Câu 4: (2,0 điểm) 

a) Dư lượng nitrat cao trong các loại rau xanh ảnh hưởng như thế nào tới 

sức khỏe con người? 

b) Nêu các điều kiện cơ bản để xảy ra quá trình cố định nitơ khí quyển. 

Câu 5: (2,0 điểm) 

a) Dựa vào đặc điểm hô hấp ở thực vật, hãy trình bày cơ sở khoa học của các 

phương pháp bảo quản nông sản lạnh, bảo quản khô và bảo quản ở nồng độ CO2 cao. 

b) Thế nào là vận động hướng động? Cho ví dụ. Vì sao vận động hướng 

động xảy ra chậm, trong khi vận động cảm ứng xảy ra nhanh? 
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Câu 6: (2,0 điểm) 

Tại sao tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng, tim đập chậm và yếu 

làm huyết áp giảm? Tại sao khi tim bị tách rời khỏi cơ thể vẫn có khả năng co dãn 

nhịp nhàng? Giải thích sự biến đổi vận tốc máu trong hệ mạch? 

Câu 7: (2,0 điểm) 

a) Hãy giải thích tại sao khi ta uống nhiều nước thì lượng nước tiểu thải 

qua thận tăng lên? 

b) Khi lao động nặng pH trong máu biến đổi như thế nào? Cơ chế duy trì 

ổn định pH máu nhờ các hệ đệm trong máu có thể xảy ra như thế nào? 

Câu 8: (2,0 điểm) 

a) Miễn dịch tế bào là gì? Trình bày chức năng của các loại tế bào tham gia 

vào cơ chế miễn dịch này. 

b) Nêu chiều hướng tiến hóa trong sinh sản hữu tính ở động vật? 

Câu 9: (2,0 điểm) 

a) Nêu đặc điểm cấu trúc di truyền của quần thể tự phối và quần thể ngẫu phối? 

b) Ở người, gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định da đen trội hoàn 

toàn so với gen a qui định da trắng. Một quần thể người đang cân bằng về di 

truyền có người da đen chiếm tỷ lệ 64%. Một cặp vợ chồng trong quần thể này có 

da đen, xác suất sinh con đầu lòng của họ có da đen là bao nhiêu? 

Câu 10: (2,0 điểm) 

Ở một loài thực vật, hoa có các màu đỏ, hồng, trắng. Cho các phép lai sau: 

Phép lai 1: Hoa đỏ 1 x hoa hồng  F1 2/3 hoa đỏ; 1/3 hoa hồng 

Phép lai 2: Hoa đỏ 1 x hoa trắng  F1 1/2 hoa đỏ; 1/2 hoa hồng 

Phép lai 3: Hoa đỏ 2 x hoa hồng  F1 1/2 hoa đỏ; 1/4 hoa hồng; 1/4 hoa trắng 

Phép lai 4: Hoa đỏ 3 x hoa hồng  F1 100% hoa đỏ 

Phép lai 5: Hoa đỏ 3 x hoa trắng  F1 100% hoa đỏ 

Biện luận và viết sơ đồ lai của các phép lai trên? (Biết không có đột biến 

mới phát sinh và quá trình phân bào diễn ra bình thường). 

--- HẾT --- 
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