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 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM 
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PHẦN II: TỰ LUẬN 
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a. * Thế nào là chu trình tan? 

Trả lời: là chu trình nhân lên của virut, trong đó có làm tan tế bào chủ 

 Mô tả các giai đoạn của chu trình tan? 

Trả lời: Gồm 5 giai đoạn 

-Sự hấp phụ virut bám vào bề mặt tế bào chủ nếu gai glicôprotein của virut phù 

hợp với thụ thể bề mặt của tế bào chủ. 

- Xâm nhập: 

+ Đối với phagơ: enzim lizôzim phá hủy thành tế bào để bơm axit nuclêic vào tế 

bào chất của tế bào chủ, còn vỏ nằm bên ngoài. 

+ Đối với virut động vật: đưa cả nuclêôcapsit vào tế bào chất của tế bào chủ, sau 

đó cởi vỏ để giải phóng axit nuclêic. 

-Sinh tổng hợp: virut sử dụng enzim và nguyên liệu của tế bào chủ để tổng hợp 

axit nuclêic và prôtêin cho riêng mình. Một số virut có enzim riêng tham gia vào 

quá trình tổng hợp axit nuclêic và prôtêin của virut. 

-Lắp ráp: Lắp axit nucl eeic vào pr ôt eein vỏ để tạo virut hoàn chỉnh 

-Phóng thích virut phá vỡ tế bào để ồ ạt chui ra ngoài 

b. Vì sao mỗi loại virut  chỉ có thể xâm nhập vào một số loại tế bào nhất 

định? 

Trả lời: Do bề mặt tế bào có các thụ thể mang tính đặc hiệu đối với mỗi loại 

virut, vì vậy không phải bất kì loại virut nào cũng có thể xâm nhập vào tế bào 
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a) Nêu những tiêu chí cơ bản để phân loại các kiểu dinh dưỡng của vi 

sinh vật? 

Trả lời: Dựa vào 2 tiêu chí: nguồn Cacbon và nguồn năng lượng chia các kiểu 

dinh dưỡng của vi sinh vật thành 4 kiểu cơ bản: 

- Quang tự dưỡng. 

- Hóa tự dưỡng. 

- Quang dị dưỡng. 

- Hóa dị dưỡng. 

b) Vi khuẩn lam tổng hợp chất hữu cơ của mình từ nguồn Cacbon nào? 

Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì? 

Trả lời: - Vi khuẩn lam có chất diệp lục nên có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ. 

- Nguồn cung cấp Cacbon là CO2 

- Kiểu dinh dưỡng của vi khuẩn lam là Quang tự dưỡng. 
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      Sau cơn mưa các đống rơm hoặc đống rạ thường bị bốc khói. Em hãy giải 

thích tại sao? 

Trả lời: Do có độ ẩm phù hợp, các vi sinh vật ưa nhiệt phát triển, phân giải cơ 

chất làm cho đống rơm nóng lên và bay hơi nước. 
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