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BÀI 17: QUANG HỢP 

- Nêu được khái niệm về quang hợp và gọi được tên bào quan thực hiện quang hợp.  

- Trình bày được phương trình tổng quát của quang hợp. 

- Trình bày được điều kiện, vị trí, nguyên liệu và sản phẩm của pha sáng và pha tối của quang hợp.  

BÀI 18: CHU KÌ TẾ BÀO VÀ QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN 

- Nêu được khái niệm chu kì tế bào và gọi được tên các giai đoạn trong chu kỳ tế bào.  

- Trình bày được những giai đoạn của quá trình nguyên phân.  

- Mô tả được đặc điểm cơ bản của các kỳ trong quá trình nguyên phân.  

- Trình bày được ý nghĩa của quá trình nguyên phân. 

BÀI 19: GIẢM PHÂN  

- Mô tả được đặc điểm chính trong các kỳ của quá trình giảm phân.  

- Phân biệt được phân bào 1 với phân bào 2 của quá trình giảm phân. 

- Trình bày được ý nghĩa của quá trình giảm phân. 

- So sánh được quá trình nguyên phân với quá trình giảm phân. 

- Giải thích được tại sao từ một tế bào sinh giao tử lại có thể tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi so với 

tế bào mẹ ban đầu. 

BÀI 22: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT 

- Nêu được khái niệm vi sinh vật. 

- Liệt kê được các đặc điểm chung của vi sinh vật. 

- Phân biệt được các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.  

- Phân biệt được hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men. 

BÀI 23 – 24: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ PHÂN GIẢI CÁC CHẤT Ở VI SINH VẬT – THỰC HÀNH: 

LÊN MEN ETILIC VÀ LACTIC 

- Nêu được khái niệm tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. 

- Trình bày sơ lược một số quá trình tổng hợp và quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật.  

- Gọi được tên và biết cách sử dụng các dụng cụ, thiết bị trong bài thực hành lên men lactic. 

- Trình bày và giải thích được mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật. 

BÀI 25 - 26: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT – SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT 

- Nêu được khái niệm và đặc điểm chung của sự sinh trưởng ở vi sinh vật. 

- Giải thích được khái niệm thời gian thế hệ. 

- Trình bày được đặc điểm các pha trong môi trường nuôi cấy không liên tục.  

- Phân biệt được nuôi cấy liên tục với nuôi cấy không liên tục.   

-Tính được số lượng vi sinh vật được tạo ra sau một khoảng thời gian xác định.  

- Giải thích được một số hiện tượng thực tiễn trong bảo quản thực phẩm.... 

- Nêu được các hình thức sinh sản của vi sinh vật (nhân sơ và nhân thực).  

BÀI 27: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT 

- Nêu được các khái niệm về chất dinh dưỡng, nhân tố sinh trưởng. 

- Phân biệt được vi sinh vật nguyên dưỡng và vi sinh vật khuyết dưỡng. 

- Kể tên được một số chất hóa học ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật.  

- Giải thích được sự ảnh hưởng các yêu tố vật lí đến sinh trưởng của vi sinh vật.  

- Lấy ví dụ chứng minh được vai trò của một số chất hóa học thường dùng để ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật. 

- Giải thích được một số hiện tượng sinh học liên quan và ứng dụng vi sinh vật trong đời sống. 

BÀI 29: CẤU TRÚC CÁC LOẠI VIRUT 

- Nêu được các đặc điểm của virut.  

- Nêu được cấu tạo chung của virut.  

- Nêu được các dạng hình thái của virut. 

- Phân biệt được các loại virut dựa trên đặc điểm hình thái, cấu tạo, vật chủ.  

- Phân biệt được virut và vi khuẩn dựa vào đặc điểm cấu tạo, phương thức sống và khả năng sinh sản. 

BÀI 30: SỰ NHÂN LÊN CỦA VIRUT TRONG TẾ BÀO CHỦ 

- Trình bày được sự nhân lên của virut trong tế bào chủ. 

- Nêu được khái niệm chu trình sinh tan. 
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- Nêu được khái niệm HIV, AIDS. 

- Phân tích được các con đường lây nhiễm HIV và các giai đoạn phát triển của bệnh. 

BÀI 31: VIRUT GÂY BỆNH VÀ ỨNG DỤNG CỦA VIRUT TRONG THỰC TIỄN 

- Nêu được các khái niệm phage, vật chủ, ổ chứa. 

- Trình bày được ứng dụng của virut trong thực tiễn. 

- Trình bày được các con đường virut xâm nhập vào tế bào thực vật. 

- Giải thích được tại sao một số bệnh do virut gây ra lại trở thành đại dịch. 

BÀI 32: BỆNH TRUYỀN NHIỄM VÀ MIỄN DỊCH 

- Nêu được khái niệm bệnh truyền nhiễm; khái niệm miễn dịch. 

- Gọi được tên các phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm. 

- Kể tên được các bệnh truyền nhiễm thường gặp do virut. 

- Trình bày được các biện pháp phòng tránh các bệnh truyền nhiễm do virut gây ra. 

- Phân biệt được miễn dịch đặc hiệu và miễn dịch không đặc hiệu. 

 

ĐỀ THAM KHẢO  

I. TRẮC NGHIỆM (số câu: 28; số điểm: 7.0 điểm) 

Câu 1: Trình tự các giai đoạn mà tế bào trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần nguyên phân liên tiếp được gọi là 

A. quá trình phân bào.  B. chu kỳ tế bào.  C. phát triển tế bào.  D. phân chia tế bào.  

Câu 2: Trong điều kiện nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật đạt cực đại và không đổi theo thời gian ở pha nào? 

A. Pha tiềm phát. B. Pha lũy thừa.  C. Pha cân bằng.  D. Pha suy vong. 

Câu 3: Virut khi xâm nhập sẽ nhân lên làm tan tế bào chủ gọi là  

A. virut độc.   B. virut ôn hòa.  C. tế bào sinh tan.   D. tế bào tiềm tan. 

Câu 4: Việc làm tương trong dân gian là ứng dụng của vi sinh vật trong quá trình nào sau đây? 

A. Phân giải pôlisaccarit. B. Phân giải prôtêin.  C. Phân giải xenlulôzơ. D. Lên men lactic. 

Câu 5: Trong quá trình nguyên phân, các NST co xoắn cực đại ở kỳ  

A. kì đầu.   B. kì giữa.   C. kì sau.    D. kì cuối. 

Câu 6: Trong quá trình giảm phân, điểm giống nhau ở kỳ sau I và kỳ sau II là 

A. các NST đều ở trạng thái đơn.     B. các NST đều ở trạng thái kép.   

C. sự dãn xoắn của các NST.      D. sự phân li các NST về 2 cực tế bào.  

Câu 7: Nhóm virut nào sau đây có cấu trúc xoắn? 

A. Virut bại liệt, virut mụn cơm, virut hecpet.  B. Virut đậu mùa, Phago T2, virut cúm, virut dại. 

C. Virut đậu mùa, virut cúm, virut sởi, virut quai bị.  D. Virut đốm thuốc lá, virut cúm, virut sởi, virut dại. 

Câu 8: Nhóm vi sinh vật nào sau đây có khả năng sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các 

hợp chất vô cơ? 

A. Vi sinh vật hóa tự dưỡng.   B. Vi sinh vật hóa dị dưỡng. 

C. Vi sinh vật quang tự dưỡng.   D. Vi sinh vật hóa dưỡng. 

Câu 9: Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường nuôi cấy 

A. được bổ sung chất dinh dưỡng mới và được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất. 

B. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới nhưng được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất. 

C. không được bổ sung chất dinh dưỡng mới cũng không được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất. 

D. liên tục được bổ sung chất dinh dưỡng mới, và liên tục được lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất. 

Câu 10: Khi nói về cấu tạo của vi sinh vật, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Vi sinh vật có kích thước nhỏ bé, chỉ nhìn thấy rõ dưới kính hiển vi.  

B. Tất cả các vi sinh vật đều có nhân sơ. 

C. Vi sinh vật có phương thức dinh dưỡng đa dạng.  

D. Đa số vi sinh vật có cơ thể là một tế bào. 

Câu 11: Trong quá trình nhân lên, axit nuclêic của virut được nhân lên trong tế bào chủ ở giai đoạn 

A. hấp phụ.      B. xâm nhập.   C. sinh tổng hợp.     D. lắp ráp.  

Câu 12: Muối chua rau là ứng dụng của quá trình 

A. phân giải xenlulôzơ, lên men lactic.   B. phân giải prôtêin, xenlulôzơ. 

C. lên men lactic và lên men etilic.   D. lên men lactic. 

Câu 13: Đối với cơ thể đơn bào, nguyên phân có ý nghĩa 

A. là cơ chế sinh sản.      B. làm cơ thể lớn lên.   

C. giúp cơ thể vận động.      D. thực hiện chu kì tế bào. 
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Câu 14: Các hình thức sinh sản chủ yếu của tế bào nhân sơ là 

A. phân đôi bằng nội bào tử, bằng ngoại bào tử.   B. phân đôi bằng ngoại bào tử, bào tử đốt, nảy 

chồi. 

C. phân đôi bằng nội bào tử, nảy chồi.   D. phân đôi nảy chồi, bào tử hữu tính.  

Câu 15: Thời gian cần thiết để 1 tế bào vi sinh vật phân chia hoặc số tế bào trong quần thể tăng lên gấp đôi được gọi là 

A. thời gian thế hệ.       B. thời gian sinh trưởng.  

C. thời gian sinh trưởng và phát triển.    D. thời gian tiềm phát. 

Câu 16: Trong giảm phân, NST tự nhân đôi vào kỳ nào? 

A. Kỳ  đầu I.       B. Kỳ trung gian trước lần  phân bào II. 

C. Kỳ đầu II.       D. Kỳ trung gian trước lần phân bào I. 

Câu 17: Hoạt động nào sau đây xảy ra ở vi sinh vật trong pha tiềm phát? 

A. Tế bào phân chia mạnh.      B. Số lượng tế bào tăng mạnh mẽ.   

C. Có sự hình thành và tích luỹ các enzim.   D. Sinh khối tăng mạnh.  

Câu 18: Nhân tố sinh trưởng của vi sinh vật có thể là chất hóa học nào sau đây? 

A. Prôtêin, vitamin.  B. Vitamin, axit amin.  C. Lipit, chất khoáng. D. Axit amin, polisaccarit. 

Câu 19: Trong quá trình nguyên phân, sự phân chia tế bào chất diễn ra chủ yếu vào 

A. kì đầu.   B. kì giữa.   C. kì sau.  D. kì cuối. 

Câu 20: Capsômê là 

A. vỏ bọc ngoài virut.  B. đơn phân cấu tạo nên vỏ capsit của virut. 

C. lõi của virut.  D. đơn phân của axit nucleic cấu tạo nên lõi virut. 

Câu 21: Để diệt các bào tử đang nảy mầm có thể sử dụng 

A. các loại cồn.      B. các andehit.    

C. các hợp chất kim loại nặng.    D. các loại khí ôxit. 

Câu 22: Khi nói về virut, phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Ở virut, hệ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic.   B. Virut là cơ thể sống có cấu tạo tế bào.  

C. Virut có thể tự nhân lên thành những virut mới.  D. Virut có kích thước tương đương vi khuẩn. 

Câu 23: Không thể tiến hành nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vì 

A. kích thước của virut vô cùng nhỏ bé.   B. hệ gen của virut chỉ chứa một loại axit nuclêic. 

C. virut không có hình dạng đặc thù.    D. virut chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc. 

Câu 24: Nhân tố sinh trưởng là tất cả các chất 

A. cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật. 

B. không cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật. 

C. cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng tự tổng hợp được. 

D. cần cho sự sinh trưởng của vi sinh vật mà chúng không tự tổng hợp được. 

Câu 25: Clo được sử dụng để kiểm soát sinh trưởng của vi sinh vật trong lĩnh vực 

A. khử trùng các dụng cụ nhựa, kim loại.   B. tẩy trùng trong bệnh viện. 

C. khử trùng phòng thí nghiệm.   D. thanh trùng nước máy. 

Câu 26: Hoạt động nào sau đây không lây truyền HIV? 

A. Sử dụng chung kim tiêm với người nhiễm HIV.  B. Bắt tay qua giao tiếp.  

C. Truyền máu đã bị nhiễm HIV.    D. Truyền từ mẹ sang con.  

Câu 27: Giữ thực phẩm được khá lâu trong tủ lạnh vì 

A. nhiệt độ thấp có thể diệt khuẩn. 

B. ở trong tủ lạnh có nhiệt độ thấp nên kìm hãm sự sinh trưởng của vi sinh vật. 

C. nhiệt độ thấp làm cho thức ăn đông lại, vi khuẩn không thể phân huỷ được. 

D. trong tủ lạnh vi khuẩn bị mất nước nên không hoạt động được. 

Câu 28: Về mặt di truyền, sự trao đổi chéo của NST tại kì đầu của giảm phân I có ý nghĩa nào sau đây? 

A. Làm tăng số lượng NST trong tế bào.     

B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền. 

C. Tạo ra nhiều loại giao tử, góp phần tạo ra sự đa dạng sinh học.  

D. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc NST. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Hãy phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục theo các tiêu chí sau: 

Tiêu chí Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục 

Đặc điểm của các hình thức nuôi cấy   
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Đặc điểm sinh trưởng của vi sinh vật   

Câu 2: (0,5 điểm) Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: trộn axit nucleic của virut chủng B với một nửa 

protein của virut chủng A và một nửa protein của virut chủng B tạo thành virut lai, nhiễm virut lai vào cây thì 

cây bị bệnh. Theo em, khi phân lập sẽ thu được virut của chủng nào? Vì sao? 

Câu 3: (1 điểm) Trình bày những sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình phân bào giảm phân mà không xảy ra trong 

phân bào nguyên phân? Giải thích tại sao những sự kiện đó lại dẫn đến sự đa dạng di truyền?    

Câu 4: (0,5 điểm) Ở những con bò sau khi chữa bệnh bằng penicillin mà vắt sữa ngay thì trong sữa còn tồn dư 

kháng sinh. Loại sữa này có thể dùng làm sữa chua được không? Vì sao? 

-----Hết----- 

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI 

I. Trắc nghiệm: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

B C A B B D D C C B C D A B 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

A D C B D B C A D D D B B C 

 

II. Tự luận 

Câu 1: (1 điểm) Hãy phân biệt nuôi cấy không liên tục và nuôi cấy liên tục theo các tiêu chí sau: 

 

Tiêu chí Nuôi cấy không liên tục Nuôi cấy liên tục 

Đặc điểm của các hình thức 

nuôi cấy 

- Không bổ sung chất dinh dưỡng 

mới. 

- Không lấy đi các sản phẩm chuyển 

hóa vật chất. 

- Bổ sung thường xuyên chất dinh 

dưỡng. 

- Liên tục lấy ra một lượng dịch 

tương đương. 

Đặc điểm sinh trưởng của vi 

sinh vật 

Quần thể vi sinh vật sinh trưởng qua 

4 pha: pha tiềm phát, pha lũy thừa, 

pha cân bằng, pha suy vong. 

Quần thể vi sinh vật sinh trưởng ở 

pha lũy thừa trong thời gian dài, 

thu được nhiều sinh khối. 

 

Câu 2: (0,5 điểm) Người ta tiến hành thí nghiệm như sau: trộn axit nucleic của virut chủng B với một nửa 

protein của virut chủng A và một nửa protein của virut chủng B tạo thành virut lai, nhiễm virut lai vào cây thì 

cây bị bệnh. Theo em, khi phân lập sẽ thu được virut của chủng nào? Vì sao? 

Trả lời: 

- Khi phân lập sẽ thu được virut chủng B. 

- Vì theo thí nghiệm thì lõi axit nucleic được sử dụng là axit nucleic của virut chủng B, lõi axit nucleic là hệ 

gen của virut, chứa vật chất di truyền của loài, quy định đặc điểm di truyền của virut chủng B  trong cây bị 

bệnh sau khi phân lập sẽ thu được virut chủng B. 

Câu 3: (1 điểm) Trình bày những sự kiện chỉ xảy ra trong quá trình phân bào giảm phân mà không xảy ra trong 

phân bào nguyên phân? Giải thích tại sao những sự kiện đó lại dẫn đến sự đa dạng di truyền?    

Trả lời: 

- Sự trao đổi chéo các cromatit ở kì đầu của giảm phân I tạo các NST có sự tổ hợp mới của các alen. 

- Kì sau của giảm phân I có sự phân li độc lập của các NST có nguồn gốc từ mẹ và bố trong cặp tương đồng 

ngẫu nhiên về hai cực tế bào tạo sự tổ hợp khác nhau của các NST có nguồn gốc từ bố và mẹ. 

- Kì sau của giảm phân II có sự phân li của các nhiễm NST chị em trong cặp tương đồng ngẫu nhiên về các 

tế bào con. 

Câu 4: (0,5 điểm) Ở những con bò sau khi chữa bệnh bằng penicillin mà vắt sữa ngay thì trong sữa còn tồn dư 

kháng sinh. Loại sữa này có thể dùng làm sữa chua được không? Vì sao? 

Trả lời: 

- Loại sữa này không thể dùng làm sữa chua. 

- Penicilin ức chế tổng hợp thành peptidoglycan của vi khuẩn lactic dẫn đến vi khuẩn không sinh trưởng 

được. 

 


