TRƯỜNG THPT TÂY THẠNH
ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ II – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN SINH – KHỐI 10
Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Lớp: ………. Mã số: ………
Câu 1 (4.0 điểm)
a. Kể tên loại tế bào xảy ra quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân.
b. Xác định kết quả của quá trình giảm phân.
c. Mô tả đặc điểm phân bào ở từng kì của quá trình giảm phân 1.
d. Hãy đề xuất một số việc cần làm trước khi mang thai để có một thai kì khỏe mạnh đối với những
người phụ nữ thường tiếp xúc với nhiều hóa chất.
Câu 2 (2.0 điểm)
a. Nêu đặc điểm chung của vi sinh vật. Kể tên một số đại diện của vi sinh vật mà em biết.
b. Mô tả những đặc điểm giống nhau cơ bản về hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men.
Câu 3 (4.0 điểm)
a. Kể tên các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không liên tục. Nêu khái niệm
môi trường nuôi cấy liên tục và môi trường nuôi cấy không liên tục.
b. Mô tả ý nghĩa của hình thức nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục.
c. Hãy làm sáng tỏ con người dựa trên cơ sở khoa học nào để thu được lượng sinh khối lớn khi nuôi
vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục?
d. Làm rõ vì sao vi sinh vật gây bệnh hầu như không có trong sữa chua?
-------Hết------
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Câu

Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)

Điểm

Lưu ý
khi
chấm

Câu 1

a. Tế bào xảy ra quá trình nguyên phân và quá trình giảm phân:

(4.0

+ Quá trình nguyên phân: Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và sinh dục sơ khai.

điểm)

(Nêu đầy đủ 2 loại tế bào mới cho điểm, thiếu không cho điểm)
+ Quá trình giảm phân: Xảy ra ở tế bào sinh dục chín

0.5

0.5

b. Kết quả của quá trình giảm phân:
Từ 1 tế bào mẹ ban đầu qua 2 lần giảm phân → 4 tế bào con có số lượng NST
giảm đi một nửa (tế bào đơn bội n). Sau đó các tế bào đơn bội sẽ hình thành giao

0.5

tử.
+ Ở cơ thể đực: 4 tế bào con sẽ hình thành 4 giao tử đực (n)
+ Ở cơ thể cái: hình thành 1 giao tử cái (n) và 3 thể cực

0.25
0.25

(Nêu đầy đủ nội dung mỗi ý mới cho điểm)
c. Đặc điểm phân bào ở từng kì của quá trình giảm phân 1:
Giảm
phân I

Những diễn biến cơ bản của NST

- Các NST kép trong từng cặp tương đồng tiếp hợp (bắt đôi)

nhau theo chiều dọc.
Kì đầu 1

- Xảy ra hiện tượng trao đổi chéo.

0.25

- Các NST kép dần dần co xoắn.

Kì giữa 1

Kì sau 1

Kì cuối 1

- Các NST kép co xoắn cực đại và xếp thành 2 hàng ở mặt

phẳng xích đạo.
- Mỗi NST kép trong cặp tương đồng di chuyển về một cực

0.25

0.25

của tế bào nhờ.
- NST kép dần dần dãn xoắn; Tế bào chất phân chia tế bào

mẹ ban đầu thành 2 tế bào con.

(Nêu đầy đủ nội dung của mỗi kỳ mới cho điểm; NST thiếu kép không cho điểm)
d.Việc cần làm trước khi mang thai để có một thai kì khỏe mạnh đối với
những người phụ nữ thường tiếp xúc với nhiều hóa chất:
- Kiểm tra sức khỏe sinh sản từ 3 – 5 tháng trước khi mang thai.

0.25

- Tiêm chủng trước khi mang thai đặc biệt là rubella.
- Xét nghiệm gen để sàng lọc các bệnh lí di truyền trước khi mang thai.
- Kiểm tra tình trạng viêm nhiễm phụ khoa.

1.0

- Phụ nữ trên 35 tuổi nếu muốn mang thai lần đầu sẽ phải kiểm tra sức khỏe chi
tiết vì tuổi này mang thai thương gặp các vấn đề: suy buồng trứng, sinh non, nguy
cơ dị tật thai nhi, nhau tiền đạo, tiền sản giật cao.
(Nêu được 4 ý trở lên được trọn điểm; 3 ý được 0.75đ; 2 ý được 0.5đ; 1 ý được
0.25đ)
Câu 2
(2.0

a. Đặc điểm chung của vi sinh vật. Kể tên một số đại diện của vi sinh vật:
-

điểm)

Vi sinh vật có đặc điểm chung là hấp thụ, chuyển hoá chất dinh dưỡng
nhanh, sinh trưởng nhanh, phân bố rộng.

0.5

(Nêu đầy đủ nội dung mới cho điểm)
-

Ví dụ về vi sinh vật:

+ Vi sinh vật nhân sơ: vi khuẩn, xạ khuẩn, xoắn thể…

0.5

+ Vi sinh vật nhân thật: nấm men, động vật nguyên sinh, tảo đơn bào, nấm sợi…
(Nêu được ví dụ cho trọn điểm)
b. Điểm giống nhau cơ bản về hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men:
- Đều dùng nguyên liệu là chất hữu cơ.
- Đều tạo ra năng lượng ATP dùng cho các hoạt động sống.

1.0

- Đều là các phản ứng ôxi hóa – khử.
- Đều có quá trình đường phân.
(Mỗi ý 0.25đ)
Câu 3

a. Kể tên các pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy không

(4.0

liên tục. Nêu khái niệm môi trường nuôi cấy liên tục và môi trường nuôi cấy

điểm)

không liên tục.
+ Các pha sinh trưởng của quần thể vi khẩn: quần thể vi khuẩn trong nuôi cấy
không liên tục sinh trưởng theo một đường cong gồm 4 pha: Pha tiềm phát,

0.5

pha luỹ thừa, pha cân bằng, pha suy vong.
(Nêu được đầy đủ 4 pha mới cho điểm, thiếu không cho điểm)
+ Môi trường nuôi cấy không liên tục: môi trường nuôi cấy không được bổ
sung chất dinh dưỡng mới và không được lấy đi các sản phẩm chuyển hoá vật

0.25

chất.
+ Môi trường nuôi liên tục: là môi trường duy trì ổn định nhờ việc bổ sung
thường xuyên chất dinh dưỡng và loại bỏ không ngừng chất thải và sinh khối.

0.25

b. Mô tả ý nghĩa của hình thức nuôi cấy liên tục và nuôi cấy không liên tục:
- Nuôi cấy không liên tục: nhằm mục đích nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng của

0.5

vi sinh vật. Ứng dụng vào việc sản xuất các sản phẩm lên men nhờ vi sinh vật.
(Nêu được mục đích được 0.25đ, nêu được ứng dụng được 0.25đ)
- Nuôi cấy liên tục: nhằm mục đích khắc phục hạn chế của nuôi cấy không liên tục
(hiệu quả không cao). Ứng dụng để sản xuất sinh khối vi sinh vật, enzim, vitamin,

0.5

hoocmon…
(Nêu được mục đích được 0.25đ, nêu được ứng dụng được 0.25đ)
c. Hãy làm sáng tỏ con người dựa trên cơ sở khoa học nào để thu được lượng
sinh khối lớn khi nuôi vi sinh vật trong nuôi cấy không liên tục?
* Trong nuôi cấy không liên tục: thu hoạch sinh khối ở cuối pha lũy thừa đầu pha

0.5

cân bằng vì:
- Ở pha lũy thừa: Tế bào phân chia, tốc độ sinh trưởng lớn nhất, không đổi. Số
lượng tế bào tăng rất nhanh theo lũy thừa → cuối pha này số lượng tế bào tạo ra

0.25

lớn nhất
- Ở pha cân bằng: Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt cực đại, không đổi

0.25

Vậy: nên thu sinh khối nhiều là ở cuối pha lũy thừa đầu pha cân bằng
d. Làm rõ vì sao vi sinh vật gây bệnh hầu như không có trong sữa chua?
Trong sữa chua lên men tốt (lên men đồng hình) chứa rất nhiều vi khuẩn lactic,
chúng tạo ra môi trường axit (pH thấp) ức chế hầu như mọi loại vi sinh vật gây
bệnh (vì những vi sinh vật gây bệnh phát triển tốt trong môi trường pH trung tính).
(Nêu được 4 ý trọn điểm, thiếu 1 ý trừ 0.25đ)

1.0

