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PHẦN TRẮC NGHIỆM: 28 câu- 7.0điểm 

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân. 

- Đặc điểm các kì của quá trình nguyên phân. 

- Kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. 

- Xác định số lượng NST trong các kì của quá trình nguyên phân. 

Bài 19: Giảm phân. 

- Đặc điểm các kì của quá trình giảm phân. 

- Kết quả và ý nghĩa của quá trình nguyên phân. 

- Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền. 

Bài 20: Thực hành: quan sát các kì của phân bào. 

Xem lại các hình 18.2, 19.1, 19.2 trong SGK. 

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất ở vi sinh vật. 

- Các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật. 

Bài: Thực hành: Lên men etilic và lăc tíc. 

- Khái niệm hô hấp hiếu khí, kị khí, lên men. 

- Ứng dụng của quá trình lên men trong đời sống. 

-  Điểm giống nhau giữa hô hấp và lên men. 

- Vai trò của vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường. 

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật. 

- Nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của nuôi cấy không liên tục. 

- Nêu khái niệm, đặc điểm nuôi cấy liên tục, ứng dụng. 

Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV. 

- Ứng dụng của chất ức chế sinh trưởng của Iot, clo, các hợp chất kim loại nặng. 

- Ảnh hưởng của các yếu tố lý học đến sinh trưởng của VSV. Ứng dụng trong thực tiễn. 

- Các biện pháp bảo vệ các vi sinh vật có lợi cho môi trường. 

  



PHẦN TỰ LUẬN: 3.0 ĐIỂM 

Câu 1: Nêu khái niệm, cấu tạo, hình thái của vi rút. Lấy ví dụ. 

Câu 2: Nêu đặc điểm các giai đoạn nhân lên của vi rut trong tế bào chủ. 

Câu 3: Để thu được số lượng vi sinh vật tối đa thì nên dừng lại ở pha nào? Giải thích tại sao? 

Câu 4: Để không xảy ra pha suy vong của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục thì 

chúng ta phải làm gì? 

Câu 5: Vì sao, quá trình sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục không có pha tiềm 

phát, còn nuôi cấy không liên tục lại có pha tiềm phát? 

Câu 6: Vì sao, trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân hủy ở pha suy vong, còn nuôi 

cấy liên tục hiện tượng này không xảy ra? 

Câu 7: Kể tên các pha sinh trưởng của vi sinh vật trong nuôi cấy liên tục. Giải thích vì sao gồm 

những pha đó? 

Câu 8: Ở gà có 2n= 78 NST, một tế bào sinh dục xảy ra quá trình giảm phân hình thành giao tử. 

Hãy xác định số lượng và trạng thái của NST qua các kì của giảm phân. 
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