
7  клас

Перевірочна робота  по темі «Рослини. Гриби. Дроб’янки» 

Запишіть речення:
1. Ботаніка – це наука, що визначає___________________
2. Гриби визначає біологічна наука___________________
3. Найменші на Землі живі організми належать до царства_______________
4. Усі зелені рослини на планеті мають спільну здатність до ________________
5. З’єднайте стрілками об’єкти вивчення біології з науками, які їх вивчають:

Спадковість мікологія
         мухомор ботаніка
         шлунок фізіологія
         фотосинтез анатомія
         клітини цитологія
         чайка генетика
         пролісок зоологія
6. Назвіть ознаки, властиві усім живим організмам на Землі.

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»):
1. Ботаніка вивчає різноманітність рослин.
2. Кожний живий організм зеленого кольору – це рослина.
3. Рослини можуть самостійно пересуватися в просторі.
4. Усі рослини нашої планети входять до складу однієї родини.
5. Предметом вивчення біології є живі організми.
6. Усе живе на планеті поділяється на царство.

Тестовий контроль:
1. Головними ознаками всіх  живих організмів  є  їхня здатність  до:  а)  фотосинтезу; 

б) руху і живлення; в) руху і розмноження; г) живлення і розмноження.
2. Чи правильне твердження: «Живий організм від неживого предмета відрізняється 

здатністю рухатися і розмножуватися»?
3. Життя  на  планеті  зародилося  у  середовищі:  а)  водному;  б)  повітряному; 

в) грунтовому; г) усіх перелічених.
4. Взаємодію  між  живими  організмами,  а  також  між  організмом  і  навколишнім 

середовищем вивчає наука: а) цитологія; б) мікологія; в) екологія; г) зоологія.
5.  До  автотрофних організмів  належать:  а)  рослини;  б)  мікроорганізми;  в)  гриби; 

г) рослини і гриби.
6. Гетеротрофні  організми  живуть  за  рахунок:  а)  використання  сонячного  світла; 

б)  вживання  готових  поживних  речовин;  в)  всмоктування  поживних  речовин  із 
грунту.
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7. Назвіть  представників  царства  Рослини:  а)  горобець;  б)  соняшник;  в)  ряска; 
г) печериця.

8. Назвіть представників царства Гриби: а) кульбаба; б) дріжджі; в) хламідомонада; 
г) мухомор.

9. Для  нормального  існування  автотрофним  організмам  необхідні:  а)  вода,  грунт, 
повітря; б) вода, сонце, повітря; в) сонце, повітря, грунт.

10. З’єднайте  стрілками  методи  досліджень  у  біології  та  предмети,  які  ними 
вивчаються:

Мікроскопія                                   склад рослинного покриву
Спостереження                               зовнішня будова листка
Вимірювання                                  урожайність пшениці
Зважування                                     початок цвітіння конвалій
Збір гербарію                                  внутрішня будова листка
Електронна мікроскопія                будова вірусу
11.Порівняйте  переваги  і  недоліки  автотрофного  та  гетеротрофного  способів 

живлення.
12.В якій послідовності різні систематичні одиниці входять до складу одного класу?

Перевірочна робота з теми «Царство Дроб’янки»

Закінчи речення
1. Бактерії на планеті поширені_______________________________________
2. Найпоширеніша форма бактеріальної клітини – це_______________________
3. Гниття плодів – результат масового розвитку в них _____________ бактерій.
4. Ззовні клітина бактерії виробляє за сприятливих умов__________________
5. Речовини, здатні протидіяти хвороботворним бактеріям, називають___________
6. У травній системі людини живе мікроскопічна кишкова-паличка, яка належить до 

царства_____________________________

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. За допомогою бактерій виготовляють деякі продукти харчування.
2. Бактеріальна клітина ззовні вкрита клітинною стінкою.
3. Бактерії утворюють капсулу за сприятливих умов.
4. У бактерій ніколи не буває джгутиків.
5. У бактерій може відбутися фотосинтез.
6. Бактерій не буває в продуктах харчування

Тестовий контроль:
1. Масове розмноження бактерій на харчових продуктах: а) спричинює їхнє гниття; 

б)  сприяє  їхньому  консервуванню;  в)  полегшує  людині  засвоєння  такої  їжі; 
г) спричинює їхнє висихання.

2. За  несприятливих  умов  бактерії  перетворюються  на;  а)  бактеріальні  спори; 
б) цисти; в) пилкові зерна; г) насінини.~ 2 ~



3. Зелене забарвлення мають бактерії, які: а) спричиняють туберкульоз; б) живляться 
органічними рештками; в) здатні до фотосинтезу; г) живуть у кишечнику людини.

4. Слизова капсулу бактерії утворюють: а) за сприятливих умов існування; б) в разі 
настання  несприятливих  умов;  в)  за  нестачі  кисню;  г)  з  метою  захисту  від 
висихання.

5. Під  час  пастеризації  молока  його:  а)  нагрівають  до  температури  30-400С 
б) тримають у холодильнику; в) кип’ятять; г) нагрівають до температури не вище 
800С

6. Людина заражається хвороботворними бактеріями через: а) недотримання правил 
особистої  гігієни;  б)  холодну  пору  року;  в)  непереварену  воду;  г)  вживання 
немитих овочів і фруктів.

7. Кулясту  форму  мають  клітини  бактерій,  які  належать  до  групи:  а)  бацил; 
б) вібріонів; в) стафілококів; г) коків.

8. Хвороботворні  бактерії  спричиняють:  а)  холеру;  б)  грип;  в)  появу  бородавок; 
г) туберкульоз.

9. На малюнку 3 зображено схему будови бактерії. Підпишіть елементи її структури, 
позначені на малюнку.

10.Розподіліть перелічені групи бактерій за способом живлення:

11.Сформулюйте основні відмінності у життєдіяльності фотосинтезуючих бактерій і 
ціанобактерій.
12 Маса бактерій, які живуть на планеті, набагато перевищує масу рослин і тварин, 
разом узятих. Поясніть, чому ми цього не помічаємо.

Перевірочна робота з теми «Водорості»

Закінчити речення
1. Основними відділами водоростей є:______________________________________
2. Хлоропласт у хламідомонади має форму__________________________________
3. Промислове значення мають_____________________ водорості.
4. Джерелом йоду є водорості:____________________________________________
5. Морські водорості в значній кількості копичують_________________________
6. Тіло водоростей називають______________________________________________~ 3 ~

       Спосіб живлення            Групи бактерій

      автотрофний
      гетеротрофний
      паразитичний
      сапротрофний

Ціанобактерії
Грунтові бактерії
Молочнокислі бактерії
Туберкульозні палички
Гнильні бактерії
Бульбочкові бактерії



Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Бурі водорості живуть лише в морській воді.
2. Піреноїд розташований поза клітинною хламідомонади.
3. У хламідомонади є тільки два джгутики.
4. Водорості розмножуються тільки вегетативним способом.
5. Улотрикс і спірогира ростуть тільки в тропічних морях.
6. Серед зелених водоростей немає нитчастих.

Тестовий контроль:
1. Водорості  відрізняються  від  інших  рослин  тим,  що:  а)  не  мають  хлорофілу; 

б)  живуть  тільки  у  воді;  в)  є  одноклітинними  організмами;  г)  не  мають 
вегетативних органів.

2. Найбільший  об’єм  у  клітині  хламідомонади  займає:  а)  ядро;  б)  хлоропласт; 
в) вакуолі.

3. Водорості  живляться:  а)  синтезуючи  необхідні  речовини  під  час  фотосинтезу; 
б)  вбираючи  поживні  речовини  з  води;  в)  вбираючи  поживні  речовини  з  дна 
водойм.

4. Ізогамія – це форма статевого процесу, за якого зливаються: а) дві однакові гамети, 
одна з яких має джгутики; б) дві однакові гамети з джгутикамт; в) дві нерухомі 
гамети; в) три однакові гамети.

5.  Діатоміт  утворився  внаслідок  того,  що:  а)  діатомові  водорості  переробляли 
поклади  вугілля;  б)  на  дно  водрйом  осідали  продукти  розкладу  діатомових 
водоростей; в) на дно водойм осідали запасні речовини діатомових водоростей; г) 
на дно водойм осідали кремнеземні оболонки діатомових водоростей.

6.  Ціанобактерії відрізняються від одноклітинних водоростей тим, що: а) не здатні до 
фотосинтезу;  б)  утворюють  бактеріальні  спори;  в)  не  мають  ядра;  г)  не  мають 
оболонок.

7. Вольвокс – колоніальна водорість, що має: а) всередині дочірні колонії у вигляді 
кульок;  б)  всередині  спори у  вигляді  кульок;  в)  здатність  утворювати  гамети  у 
вигляді кульок; г) окремі клітини з двома джгутиками.

8. Пластинчастий  талом  (слань)  серед  водоростей  має:  а)  саргасум;  б)  вольвокс; 
в) ламінарія; г) спірогира.

9. Сукупність дрібних та одноклітинних водоростей, що плавають поблизу поверхні 
водойми:  а)  утворюють  планктон;  б)  утворюють  баговиння;  в)  утворюють 
фітопланктон; г) є поживою для тварин.

10. Доведіть, що одноклітинна водорість є окремим організмом.
11.Яку функцію виконує піреноїд у клітині хламідомонади?

Перевірочна робота з теми «Вищі спорові рослини»

Закінчити речення ~ 4 ~



1.Окрему спеціалізовану клітину, з якої виростає ціла рослина, називають___________
2. Внаслідок проростання спори плауна булавовидного утворюються______________
3. Спороносний колосок у хвоща польового утворюється на _____________ пагонах.
4. Для  формування  покладів  кам’яного  вугілля  основу  склали  давно 

вимерлі______________________ рослини.
5. Листки папоротеподібних називають______________________
6. Спороношення в папоротеподібних відбувається___________________

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Гамет офіт і спорофіт – це два покоління однієї спорової рослини.
2. На гамет офіті ніколи не утворюються статеві клітини.
3. Гамет офіт плауноподібних ніколи не росте в грунті.
4. Спори плаунів використовують у медицині.
5. Навесні у хвоща польового спочатку виростають вегетативні пагони.
6. Заростки папоротей – це спорофіти.

Тестовий контроль:
1. Гамет  офіт  (статеве  покоління)  –  це:  а)  кімнатна  рослина;  б)  стадія  розвитку 

водоростей; в) стадія розвитку бактерій; г) стадія розвитку рослин.
2. Спорофіт (нестатеве покоління) – це: а) грибна спора; б) група спор однієї рослини; 

в) стадія розвитку рослин; г) стадія розвитку бактерії.
3. Жіночі  статеві  органи рослин називають:  а)  спорангії;  б)  архегонії;  в)  антеридії; 

г) гаметангії.
4. Гамети – це: а) статеві клітини; б) клітини гіфів гриба; в) органи спороношення; 

г) статеві органи.
5. У сфагнових мохів немає: а) листків; б) стебла; в) кореня; г) хлорофілу.
6. Спороносні колоски плауноподібних утворюються: а) на коренях; б) на гамет офіті 

(на рослині статевого покоління); в) біля основи стебел; г) на верхівках стебел.
7. Флатери – це пристосування хвощеподібних, які допомагають: а) розносити спори 

вітром;  б)  проростати  спорами;  в)  заплідненню  на  гамет  офіті;  г)  утворенню 
вегетативних пагонів.

8.  Елатери – це пристосування хвощеподібних, які допомагають: а) розносити спори 
вітром;  б)  проростати  спорами;  в)  заплідненню  на  гамет  офіті;  г)  утворенню 
вегетативних пагонів.

9. Фотосинтез  у  хвоща  польового  відбувається  у  :  а)  листках;  б)  стеблах;  в) 
спороносних колосках; г) весняних пагонах.

10.Зі  спори  у  спорових  виростає:  а)  корінь;  б)  заросток;  в)  стебло;  г)  протенема 
(тоненька зелена нитка).

11. Чому торф ніколи не утворюється на дні річок, а лише на дні стоячих водойм?
12. Порівняйте відділи спорових рослин, заповнивши таблицю:

Відділ Переважає 
стадія

спорангії листки представники

Мохоподібні
Плауноподібні ~ 5 ~



Хвощеподібні
Папоротеподібні

Перевірочна робота з теми «Насінні рослини. Голонасінні»

Закінчити речення
1. Завдяки___________________________ зародок насінини здатний проростати.
2. Хвоя сосни звичайної взимку__________________ кольору.
3. Пилок  сосни  звичайної  розповсюджується  на  великі  відстані  за 

допомогою_________________
4. В ялинки листки мають вигляд_______________________________________
5. В Україні поширені представники таких класів голонасінних: _______________
6. Світлолюбними серед представників хвойних є____________________________

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Усі голонасінні – вічнозелені рослини.
2. Серед голонасінних рослин немає лікарських.
3. Насінина містить зародок нової рослини.
4. До голонасінних рослин належать сосна і ялина.
5. Хвоя – це орган спороношення голонасінних рослин.
6. У ялини ніколи не утворюється пилок.

Тестовий контроль:
1. Пилок ялини становить собою: а) видозмінену спору; б) видозмінений заросток; в) 

видозмінений  чоловічий  гамет  офіт  (рослину  статевого  покоління);  г)  у  ялини 
пилок не утворюється.

2. Голонасінні  розмножуються:  а)  тільки  спорами;  б)тільки  насінням;  в)  тільки 
вегетативним способом; г) усіма названими вище способами.

3. Стебло ялини не має: а) кори; б) деревини; в) серцевини.
4. Листки  хвойних  рослин  виділяють  фітонциди,  які:  а)  приваблюють  комах-

запилювачів;  б)  мають  антибактеріальні  властивості;  в)  сприяють  поширенню 
насіння; г) прискорюють фотосинтез.

5. Хвоя голонасінних – це видозмінені: а) стебла; б) пагони; в) листки; г) квітки.
6.  Голонасінні  запилюються:  а)  тільки  вітром;  б)  усіма  способами;  в)  вітром  і 

комахами; г) тільки комахами.
7. Санаторії часто розташовують у хвойних лісах тому, що: а) хвою використовують 

для лікування  багатьох  захворювань;  б)  хвоя  захищає від  надмірного  сонячного 
опромінювання;  в)  хвоя  виділяє  фітонциди,  які  знезаражують  повітря;  г)  для 
лікування потрібно ізолювати хворих від населених пунктів.

8. Пилок  сосни  легко  розноситься  на  далекі  відстані  тому,  що:  а)  його  розносять 
комахи; б) має повітряні мішки; в) має пучки волосків; г) утворюється на верхівках 
дерев; г) дуже легкий.

9. З деревини хвойних рослин виробляють: а) нафталін; б) олію; в) скипидар.~ 6 ~



10. На  насінних  лусках  шишок  містяться:  а)  крилоподібні  придатки;  б)  органи 
спороношення; в) два насінні зачатки; г) мікро спорофіли.

11. З’єднайте стрілками назви рослин і ознаки, властиві лише їм:
сосна                                                      насіння має соковиті придатки
ялина                                                      рослина світлолюбива
яловець                                                  листки віялоподібної форми
туя                                                          хвоя опадає на зиму
модрина                                                 листки лускоподібної форми
ефедра                                                    шишки із соковитими лусками
гінкго                                                      утворює лісові масиви в Карпатах
12.Наведіть спільні закономірності в будові деревини різних видів голонасінних.

Перевірочна робота з теми «Відділ Покритонасінні. 
Вегетативні органи»

Закінчити речення
1. Стебла бувають трав’янисті або_______________________________
2. Дерев’янисті стебла мають дерева і ______________________________
3. Розташування листків на стеблі буває супротивне, чергове і _____________
4. Пагін складається зі стебла, розташованих на ньому листків і_____________
5. Вегетативний орган рослин, який завжди займає бічне положення, називають____
6. Шар стебла, розміщений до середини від камбію, називають_________________
7. Функцію запасання поживних речовин виконує частина стебля_______________
8. Листок, у якому є кілька листкових пластинок, називають___________________
9. Брунька – це видозмінений, вкорочений__________________________________
10.Брунькові__________________ захищають внутрішній вміст бруньки від холоду.
11.Бруньки бувають______________________ та бічні.
12.Клітини  видовженої  форми  утворюють___________________  шар  мезофілу 

(основної тканини) листка.
Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Кореневі волоски виконують функцію: а) захищають кореневі; б) всмоктують воду; 

в) виділяють кисень; г) накопичують крохмаль.
2. У  зоні  всмоктування  коренів  містяться:  а)  додаткові  бруньки;  б)  клітини,  що 

діляться; в) кореневий чохлик; г) кореневі волоски.
3. Сидячими називають листки:  а)  в  яких не відбувається  фотосинтез;  б)  які  дуже 

повільно ростуть; в) не мають черешка; г) в яких є додаткові бруньки.
4. Складний  листок  відрізняється  від  простого  тим,  що:  а)  має  кілька  листкових 

пластинок на спільному черешку; б) має більшу кількість жилок; в) містить більше 
хлорофілу; г) його листкова пластинка розділена на лопаті.

5. Кореневі волоски становлять собою: а) особливу тканину рослини;                         б)  
багатоклітинні утвори; в) видозмінені листки; г) вирости клітин покривної тканини.

6. Продихи  листків  розташовані:  а)  на  верхньому  боці  листка;  б)  уздовж  жилок; 
в) на всій поверхні листка; г) з нижнього боку листка.~ 7 ~



7. Жилки  забезпечують  у  листках:  а)  механічний  захист;  б)  додатковий  запас 
поживних речовин; в) транспорт води і поживних речовин; г) фотосинтез.

8. Товщину  листкової  пластинки  заповнюють:  а)  клітини  механічної  тканини; 
б) клітини основної тканини; в) хлоропласти; г) вакуолі.

9. Замикаючі  клітини  продихів  належать  до  тканини:  а)  основної;  б)  покривної; 
в) механічної; г) провідної.

10.Захисна  кутикула  на  листках  деяких  рослин  утворюється:  а)  завдяки  діяльності 
клітин  шкірки;  б)  завдяки  недостатньому  рівневі  транспірації;  в)  унаслідок 
висихання випарованого клітинного соку; г) залежно від умов зростання.

11.Розкрийте зміст поняття «вегетативний орган рослини»
12.Як  саме  надходить  повітря  крізь  нечисленні  продихові  щілини  кожної  зеленої 

клітини листка?

Перевірочна робота з теми «Генеративні органи рослин»

Закінчити речення
1. Квітки, які не мають квітконіжок, називають___________________________
2. Тип  оцвітини  у  квіток,  чашечка  і  віночок  яких  забарвлені  однаково,  - 

це____________
3. Двостатева квітка має тичинки і _______________________________________
4. Дводомні рослини можуть утворювати тільки_________________ типи квіток.
5. Якщо  суцвіття  складається  з  поодиноких  квіток  на  квітконіжках,  послідовно 

розміщених  на  спільній  осі,  то  його 
називають________________________________

6. Якщо у квітки не розвинена квітконіжка, то її називають_____________________

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1.Віночок у квітки складається з пелюсток.
2.Тичинка складається з приймочки і стовпчика.
3.Найпоширеніше запилення – перехресне.
4.У ячменю суцвіття складний колос.
5.Чашолистки і пелюстки разом називають листочками оцвітини.
6.Квітки бувають одно-та багато маточкові.

Тестовий контроль
1. Квітка  –  це:  а)  видозмінний  пагін;  б)  видозмінена  брунька;  в)  видозмінений 

листок; г) видозмінена точка росту.
2. Насінний зачаток міститься: а) всередині квітколожа; б) у стовпчику; в) у зав’язі; 

г) у пилковому зерні; д)у маточці.
3. Верхня  зав’язь  утворюється  в  тому  випадку,  якщо:  а)  квітка  обернена  вгору; 

б) квітка розташована на верхівці стебла; в) інші частини квітки прикріплюються 
до осі нижче, ніж власне зав’язь.

4. Пелюстки  і  чашолистки  мають  спільну  назву:  а)  квітколоже;  б)  суцвіття; 
в) листочки оцвітини; г) оцвітина.
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5. Пристосуванням  до  перехресного  запилення  у  деяких  рослин  є:  а)  утворення 
суцвіть;  б)  утворення  яскравих  пелюсток;  в0  різні  терміни  дозрівання  пилку; 
г) розташування квіток на верхівках пагонів.

6. Поширенню плодів тваринами сприяють: а) крилоподібні придатки; б) соковиті 
смачні оплодні; в) здатність плодів розкриватися; г) наявність гачків.

7. Біологічне  значення  суцвіть  полягає  в  тому,  що  за  їхньою  допомогою: 
а)  полегшується запилення;  б)  регулюється розвиток рослини; в)  бджоли легко 
збирають нектар; г) збільшується ймовірність перехресного запилення.

8. Для  приваблювання  комах-запилювачів  у  квітках  мають  значення:  а)  тільки 
яскраві  оцвітини  великих  розмірів;  б)  яскраві  оцвітини  і  нектар;  в)  яскраві 
оцвітини, їхня форма, нектар; г) час цвітіння і запах.

9. Самозапилення  не  відбувається,  якщо:  а)  рослини  дводомні;  б)  рослини 
виробляють  великий  за  розмірами  пилок;  в)  пилок  із  квіток  однієї  рослини 
потрапляє на інші квітки цієї самої рослини; г) немає комах-запилювачів.

10. Для поширення насіння в природі  квіткові рослини використовують:  а)  світло, 
воду, тепло; б) тварин, вітер, активні рухи; в) тварин, воду, вітер, активні рухи; 
г) тварин, воду, вітер, грунт

11.Чи правильне таке твердження: «Комахи запилюють тільки рослини з великими, 
яскраво забарвленими квітками»?

12. З’єднайте стрілками типи плодів і назви рослин, що їх утворюють

цукровий буряк горіх
півонія однонасінна ягода
ожина листянка
ліщина нерозкривний біб
осот польовий багато кістянка
арахіс сухе супліддя
фінікова пальма сім’янка

Перевірочна робота з теми «Різноманітність Покритонасінних»

Закінчити речення
1. Горох посівний належить до родини___________________________________
2. У представників родини____________сухі плоди розкриваються двома стулками.
3. Плоди  кістянка  і  багато  кістянка  характерні  для  деяких  представників 

родини_________
4. У  представників  родини_______________________________________________

5. Однаковий тип суцвіття мають усі представники родини___________________
6. Основні родини квіткових рослин

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Шипшина належить до родини Капустяні.
2. Суниці лісові – деревна рослина.
3. У квітки яблуні п’ять пелюсток. ~ 9 ~



4.  Абрикос і персик належить до родини Розові.
5.  Картопля утворює плід ягода
6. Баклажани і тютюн належать до різних родин.

Тестовий контроль:
1.  Дводольні  рослини завжди мають: а)  стрижневу кореневу систему; б)  складні 

листки; в) прості квітки; г) підземні кореневища.
2. Серед  однодольних  рослин  соковиті  плоди  мають  окремі  представники: 

а)  родини  Злакові;  б)  родини  Лілійні;  в)  родин  Лілійні  та  Злакові;  г)  не 
утворюються в жодному виду.

3.  По п’ять пелюсток у квітках мають усі представники родин: а) Розові та Бобові; 
б) Айстрові та Розові; в) Пасльонові та Бобові; г) Розові, Пасльонові та Бобові.

4. Усім представникам родини Бобові  притаманне:  а)  складні  листки;  б)  квітки з 
простою віночкоподібною оцвітиною; в) сухі плоди; г) соковиті плоди.

5. У всіх рослин з родини Айстрові квітки зібрані в суцвіття: а) кошик; б) кошики 
або складні, утворені з кошиків; в) складні, утворені з інших суцвіть; г) різних 
типів.

6. Серед представників  родини Бобові  дерев’янисті  стебла має6 а)  горох;  б)  біла 
акація; в) квасоля; г) бузок.

7. усі представники родини Капустяні мають: а) суцвіття кошик; б) соковиті стебла і 
листки; в) квітки з чотирма пелюстками; г) складні листки; д) плід стручок або 
стручечок.

8.  У  рослин  родини  Капустяні  утворюються  плоди:  а)  соковиті  або  сухі; 
б) однонасінні стручечки; в) одно-або багатонасінні стручки; г) стручки або боби.

9. Квітки в  представників  родини Айстрові:  а)  мають просту  оцвітину;  б)  мають 
пелюстки,  зрослі  в  трубочку;  в)  мають  оцвітину,  що  перетворилася  на  чубок 
волосків; г) сидячі.

10. Дерев’янисті стебла ніколи не утворюються в представників родини: а) Бобові; б) 
Розові; в) Злакові; г) Лілійні.

11. Дайте правильну характеристику родин квіткових рослин, заповнити таблицю:
ознака Пасльонові Злакові

Життєві форми
Стебло
Листок
Коренева система
Квітка
Плід

Перевірочна робота з теми «Основні функції рослинного 
організму »~ 10 ~



Закінчити речення
1. Рослини під час фотосинтезу виділяють________________ чи вуглекислий газ?
2. Рослинам для фотосинтезу потрібний_____________________________________
3. Добрива вносять у грунт для підвищення його_____________________________
4. Для щеплення потрібна прищепа й _______________________________________
5. Зазначте основні властивості грунтів, у яких зростають рослини.
6. Продихи на листках водяних рослин (латаття, глечиків) розміщені з ___________ 

боку листкової пластинки.

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Кінчик кожного кореня вкритий кореневим чохлом.
2. Висхідні потоки речовин у рослині відбуваються лише у стеблах.
3. Без хлорофілу фотосинтез не відбувається.
4. Транспірація – це випаровування води через продихи листків.
5. Стовпчастий шар мезофілу листка є верхнім.
6. Продихи розміщуються тільки з нижнього боку листків.

Тестовий контроль:
1. Залежність  стану  рослин  від  тривалості  світлового  дня  називають: 

а) фотоперіодизмом; б) фотосинтезом; в) транспірацією.
2. Фотосинтез  у  зелених  частинах  рослин  відбувається:  а)  в  усіх  клітинних 

структурах; б) у хлоропластах; в) у ядрах клітин.
3. Разом із водою від коренів до листків рослин надходять: а) мінеральні речовини; 

б) крохмаль; в) повітря.
4.  Продихи  листків  широко  розкриті,  якщо:  а)  в  них  інтенсивно  відбувається 

фотосинтез; б) погода надто волога; в) фотосинтез припиняється; г) рослина гине.
5. Вода  з  розчиненими  в  ній  мінеральними  солями  рухається  по  рослині:  а)  від 

листків до стебел; б) від стебел до квіток; в) від коренів до надземної частини 
рослини; г) від листків до підземної частини рослини.

6. Обмін речовин – це сукупність процесів: а) синтезу і розпаду речовин в організмі; 
б) транспорту речовин угору і вниз по рослині; в) випаровування і газообміну в 
листках.

7. Якщо зі  стовбура  дерева  зняти  широке  кільце  кори,  то  дерево  може  загинути 
внаслідок  припинення:  а)  постачання  коренів  органічними  речовинами; 
б) фотосинтезу в коренях; в) транспорту води вгору, до листків; г) газообміну в 
глибоких шарах стовбура.

8. Добрива  вносять  у  грунт  для  того,  щоб:  а)  полегшити  мінеральне  живлення 
рослин; б) прискорити проростання насіння4 в) компенсувати втрати грунту після 
збирання врожаю; г) затримати у грунті вологу.

9. Рухи  рослин  протягом  доби  спричинюються:  а0  переміщенням  сонця  по 
небокраю; б) перепадом вологості грунту; в) зміною напрямку вітру; г) будь-якою 
із зазначених причин.

10.Напрямок  росту  коренів  у  глиб  грунту  визначається:  а)  глибиною  висівання 
насіння  в  грунт  і  його  вологістю;  б)  клітинами  кінчика  кореня;  в)  розмірами 
ґрунтових часток; г) температурою грунту.~ 11 ~



11.Оцініть  переваги  розмноження   плодових  дерев  за  допомогою  живців  над 
розмноженням насінням.

12.Запропонуйте дослід, який проілюструє механізм транспорту органічних речовин 
по рослині.

Перевірочна робота з теми «Царство Гриби»

Закінчи речення
1. Живі організми, які утворюють плісняву (цвіль), належать до царства___________
2. Головна запасна речовина у грибів – це___________________________________
3. Цукор на воду і вуглекислий газ перетворюють_____________________________
4. Лишайники складаються з гіфів гриба і водоростей або______________________
5. Речовини, які запасають гриби.
6. Гриби, що зростають на стовбурах дерев__________________________________

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Серед грибів є одноклітинні та багатоклітинні організми.
2. Дріжджі – мікроскопічні гриби.
3. Грибниця гриба має назву міцелії.
4. Лишайники ростуть набагато повільніше, ніж рослини.
5. Лишайники бувають пластинчасті й губчасті.
6. Отруйні гриби відрізняються від їстівних запахом.

Тестовий контроль:
1. Плодові тіла грибів складаються з: а) гіфів; б) спор; в) крохмалю; г) білка.
2. Гриби можуть зростати: а) тільки у воді; б) тільки всередині іншого організму; 

в) тільки в грунті; г) у всіх перелічених вище умовах.
3. Терміном «міцелій» у грибів називають: а) грибницю; б) шапку на ніжці; в)спосіб 

розмноження.
4. Лишайники порівняно з  рослинами і  грибами6 а)  ростуть  швидше;  б)  ростуть 

повільніше; в) не можуть розмножуватися.
5. Плодові  тіла  грибів  утворюються  для:  а)  приваблювання  комах-запилювачів; 

б) того, щоб пережити несприятливі умови; в) забезпечення поширення спор.
6. Мікориза – це: а) симбіоз гриба і водорості; б) захворювання рослин, спричинене 

паразитичним грибом;  в)  симбіоз  коренів  квіткової  рослини  і  гриба;  г)  спосіб 
розмноження лишайників.

7. Сапротрофними  серед  грибів  є:  а)  ріжки  пшениці,  мухомори,  пеніцил; 
б) печериці, сажкові гриби, мукор; в) фітофтора, трутовики, лисички; г) сироїжки, 
білий гриб, опеньки.

8. Лишайники людина використовує: а) в оленярстві та парфумерному виробництві; 
б)в їжу та в будівельній справі; в) у хімічній і металообробній промисловості; г) 
як показник стану довкілля.
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9. За  способом живлення  серед  грибів  є  види:  а)  автотрофні  та  гетеротрофні;  б) 
паразитичні  й  такі,  що  живляться  органічними  рештками;  в)  лише  такі,  що 
живляться органічними рештками; г) паразитичні та автотрофні.

10.Завдяки життєдіяльності грибів: а) утворюється гумус у грунті; б) стаються масові 
отруєння людей; в) формується мікориза; г) повітря насичується киснем.

11. Дайте  порівняльну  характеристику  царств  Гриби,  Рослини,  Дроб’янки, 
заповнивши таблицю:

Царство Наявність
клітинної 
стінки

Тканини Спосіб 
живлення

Необмежений 
ріст

Гриби
Рослини
Дроб’янки
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8 клас
Перевірочна робота з теми « Тип Членистоногі»

1. Доповніть  загальну  характеристику  класу  Ракоподібні,  вставляючи  пропущені 
слова:

Багатоклітинні  тварини,  що  мають  ___________  симетрію тіла.  Середовище 
життя________. Покрив тіла__________, він також виконує функції_______________. 
Тіло  сегментоване,  поділене  на  відділи______________.  Кінцівки 
мають_____________  будову.  Тварини  мають__________  пар  холодильних  ніг.  На 
голові  розташовані____________пари  вусиків.  Порожнина  тіла__________.  Травна 
система  починається_________,  закінчується__________.  Кровоносна 
система________.  Орган  дихання________.  Органи  виділення___________. 
Центральна нервова система у передньому відділі  має вигляд__________,  через усе 
тіло  проходить_________  нервовий  ланцюжок.  Ростуть  нерівномірно,  періодично 
відбувається___________. Запліднення_____________, розвиток_______________.
Підкресліть ознаки типу Членистоногі червоною рискою.
2. Доповніть загальну характеристику класу Павукоподібні, вставляючи
пропущені слова:
Багатоклітинні  тварини,  що  мають______________симетрію  тіла.  Середовище 
життя___________. Покрив___________, він також виконує функції________________. 
Тіло сегментоване, поділене на відділи:________. Кінцівки мають___________будову. 
Мають_________  пари  холодильних  ніг.  Наявність  чутливих  вусиків  (є, 
немає)__________. Порожнина тіла________. Травна система починається__________, 
закінчується_______________.  Органи  виділення_______________.  Центральна 
нервова  система  у  передньому  відділі  має  вигляд_______________,  через  усе  тіло 
проходить_____________  нервовий  ланцюжок.  Ростуть  нерівномірно  періодично 
відбувається___________. Запліднення_________, розвиток______________.
Підкресліть ознаки типу Членистоногі червоною рискою.
3. Доповніть загальну характеристику класу Комахи, вставляючи пропущені слова:
Багатоклітинні  тварини,  що  мають________  симетрію  тіла.  Середовище 
життя________.  Покрив________,  він  також  виконує  функції_________.  Тіло 
сегментоване,  поділене  на  відділи____________.  Кінцівки  мають______будову. 
Тварини  мають______________пари  холодильних  ніг.  На  голові ~ 14 ~



розташовано____чутливих  вусиків.  Порожнина  тіла___________.  Травна  система 
починається___________, закінчується___________. Кровоносна система_______типу. 
Орган  дихання__________.  Органи  виділення___________.  Центральна  нервова 
система  у  передньому  відділі  має  вигляд____________,  через  усе  тіло 
проходить______________нервовий  ланцюжок.  Ростуть  комахи  нерівномірно, 
періодично  відбувається____________.  Запліднення____________,  розвиток 
__________.

Тестовий контроль:
1.  особливості  зовнішньої  будови  членистоногих  є:  а)  сегменти  тіла  однакові; 

б) сегменти тіла   різні за будовою; в) тіло поділене на відділи;г)тіло не поділено 
на відділи; д) органи руху – членисті кінцівки; е)органи руху – параподії (м’язові 
вирости сегментів тіла);ж) кінцівки однакові за призначенням; з) кінцівки різні за 
призначенням; и) ротові апарати різні за будовою.

2. особливостями  будови  опорно-рухової  системи  членистоногих  є:  а)  шкірно-
м’язовий  мішок;  б)гладенькі  (непосмуговані)  м’язи;  в)  покрив  твердий; 
г)  поперечносмугасті  (посмуговані)  м’язи;  д)  основу  скелета  складає  хітин;  е) 
покрив виконує функцію скелета.

3. Особливостями внутрішньої будови членистоногих є: а) порожнина тіла змішана; 
б)  порожнина  тіла  вторинна;  в)  порожнина  тіла  первинна;  г)  проміжки  між 
органами заповнені паренхімою (пухкою сполучною тканиною); д) між органами 
розташована сполучна тканина – жирове тіло;  е)  жирове тіло виконує функції: 
дихальну, травну.

4. Особливостями  будови  кровоносної  системи  членистоногих  є:  а)  незамкнена; 
б) замкнена; в) кров не змішується з порожнинною рідиною; г) кров змішується з 
порожнинною рідиною; д) серце має вигляд трубки, поділеної на камери; е) серця 
немає;  ж)  рух  крові  по  судинах  спричиняють  м’язи  серця;  з)  клапани  серця 
запобігають зворотному руху крові.

5. Особливостями  будови  нервової  системи  членистоногих  є:  а)  у  центральній 
нервній системі надглотковий вузол значно більший, ніж підглотковий, і утворює 
головний  мозок;  б)  надглотковий  та  підглотковий  вузли  відносно  однакові; 
в)  надглотковий  вузол  не  поділяється  на  відділи;  г)  надглотковий  вузол 
складається  з  переднього,  середнього  та  заднього  вузлів;  д)  від  підглоткового 
вузла  відходять  нерви  до  органів  чуттів;  е)  від  надглоткового  вузла  відходять 
нерви до органів травлення.

6.  Особливостями розмноження та росту членистоногих є: а) переважна більшість 
видів  роздільностатеві;  б)  переважна  більшість  видів-гермафродити;  в) 
запліднення  здебільшого  внутрішнє;  г)  запліднення  здебільшого  зовнішнє;  д) 
ростуть рівномірно; е) ріст супроводжується линянням.

7. Яких якостей набувають тварини, що мають такі ускладнення організації: а) поділ 
тіла  на  сегменти  неоднакової  будови;  б)  поділ  тіла  на  відділи;  в)  членистість 
кінцівок; г) твердий покрив; д) наявність посмугованої мускулатури; е) наявність у 
центральній нервовій системі головного мозку?  Розкрийте біологічне значення цих 
ускладнень. ~ 15 ~



8. Особливостями тварин класу Павукоподібні є: а) мешкають переважно на суходолі, 
трапляються водяні тварини; б) живуть переважно у воді, трапляються на суходолі; 
в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) відділи тіла: голово груди, черевце; д) 
мають дві пари чутливих вусиків; е) чутливих вусиків немає; ж) очі прості; з) очі 
складні;                     и) мають п’ять пар холодильних ніг; к) мають чотири пори 
холодильних ніг; л) органи дихання – зябра; м) органи дихання – трахеї та легені; 
н0 органи виділення – мальпігієві судини ( видільні трубки); о) органи виділення – 
зелені залози; п) розвиток прямий; р) розвиток непрямий.

9. До ознак розвитку комах з певним перетворенням належать: а) личинка позбавлена 
крил; б) личинка має крила; в) личинка загалом схожа на дорослу комаху; г) ротові 
органи личинки мають іншу будову ніж у дорослої тварини; е) личинки живляться 
тією самою їжею, що і доросла тварина; ж) личинка та доросла комаха живляться 
різною їжею; з) у циклі розвитку є стадія лялечки ) в циклі розвитку немає стадії 
лялечки; к) лялечка, зазвичай, нерухома; л) лялечка, зазвичай, рухається; м) лялечка 
живиться; н) лялечка не живиться.

10. Особливостями  тварин  класу  Ракоподібні:  а)  мешкають  переважно  на  суходолі, 
трапляються водяні тварини; б) живуть переважно у воді,трапляються на суходолі; 
в) відділи тіла: голова, груди, черевце4 г) відділи тіла6 головогруди, черевце; д) 
мають дві пари чутливих вусиків; е) чутливих вусиків немає; ж) очі прості; з) очі 
складні; и) мають п’ять пар холодильних ніг; к) мають чотири пари холодильних 
ніг; л) органи дихання – зябра; м) органи дихання – трахеї; н) органи виділення – 
мальпігієві судини ( видільні трубки); о) органи виділення – зелені залози.

11. Особливостями тварин класу Комахи є: а) середовища життя6 наземно повітряне, 
грунт, водно-наземне, зовнішні паразити; б) живуть переважно у воді, трапляються 
на суходолі; в) відділи тіла: голова, груди, черевце; г) відділи тіла: голово груди, 
черевце; д) мають дві пари чутливих вусиків; е) мають одну пару чутливих вусиків; 
ж) мають одну-дві пари крил; з) мають три пари холодильних ніг; и) мають п’ять 
пар холодильних ніг; к) мають чотири пари холодильних ніг; л) органи дихання – 
зябра;         м) органи дихання – трахеї; н) органи виділення – мальпігієві судини 
(видільні  трубки)  ;  о)  органи виділення – зелені  залози;  п)  розвиток прямий;  р) 
розвиток непрямий.

12. За  способами  розмноження  членистоногих  здебільшого6  а)  гермафродити; 
б) роздільностатеві

13.У більшості членистоногих запліднення: а) внутрішнє; б) зовнішнє
14.У членистоногих нервова система за будовою: а) стовбурна; б) дифузна; в) вузлова; 

г) має вигляд трубки.
15. У членистоногих кровоносна система за будовою: а) кровоносної системи немає; 

б) замкнена; в) незамкнена.
16.У членистоногих порожнина тіла: а) первинна; б) вторинна; в) змішана; г) відсутня.
17. У членистоногих кінцівки складаються з: а) кількох рухомо з’єднаних між собою 

члеників; б) одного членика; в) кількох нерухомо з’єднаних між собою члеників.
18.У членистоногих покрив: а) розтягується; б) не розтягується; в) покриву немає.
19. Основу покривів членистоногих складає  органічна речовина:  а)  мурен;  б)  хітин; 

в) целюлоза; г) крохмаль.
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20. У чому проявляється       ускладнення членистоногих порівняно з  кільчастими 
червами?
21.Яке значення в природі та житті людини мають членистоногі? Охорона, боротьба з 
паразитами та переносниками хвороб.

Перевірочна робота з теми 
«ТИП ХОРДОВІ. КЛАС ГОЛОВОХОРДОВІ. НАДКЛАС РИБИ

1. З  наведеного переліку виберіть окремо тварин, які належать до класів Хрящові 
риби (а) та Кісткові риби (б): окунь, хвостокол, щука, линь, вобла, акула, севрюга, 
в’юн, короп, карась, лящ, скат, товстолобик, жерех, судак, катран, бичок, осетер, 
йорж.

2. Доповніть загальну характеристику типу Хордові, вставляючи пропущені слова:
Багатоклітинні  тварини,  що  мають________  симетрію  тіла.  У  зародковому  періоді 
закладається_____________ шари клітин. Порожнина тіла_________. У зародковому 
періоді закладається пружний тяж______________, який у більшості дорослих тварин 
замінюється  на___________внутрішній  скелет.  Травна  система:  наскрізна,  замкнена 
(правильне  підкреслити).  Кровоносна  система_______________типу.  Органами 
дихання  у  зародковому  періоді  слугують____________,  які  у  первинно  водних 
зберігаються все життя, а у наземних і вторинноводних замінюються на____________. 
У більшості тварин типу органами виділення є________________. Центральна нервова 
система  має  вигляд____________,  у  більшості  тварин  передній  відділ 
утворює_____________. Роздільностатеві, спосіб розмноження___________.

3. У  хрящових  риб  зябра:  а)  прикриті  зябровою  кришкою;  б)  зяброві  щілини 
відкриваються назовні самостійними отворами; в) зябер немає.

4. У риб кровоносна система: а) замкнена, серце трикамерне; б) незамкнена, серце 
двокамерне; в) замкнена, серце двокамерне; г) незамкнена, серце трикамерне.

5. плавальний міхур у кісткових риб: а) забезпечує дихання; б) змінює питову вагу 
тіла; в) бере участь у травленні; г) бере участь у виділенні.

6. Рецептори бічної  лінії  у  риб сприймають:  а)  звук;  б)  запах;  в)  дотик;  г)  смак; 
д) рух води та його напрямок.

7. Головний мозок у риб складається з кількості відділів: а) п’яти; б) трьох; в) двох; 
г) не має поділу на відділи.

8. до  типу  Хордові  риб  відносяться  за  ознаками:  а)  багатоклітинні 
двобічносиметричні тварини; б) багатоклітинні з променевою симетрією тіла; в) 
скелет  зовнішній;  г)  скелет  внутрішній,  у  зародковому  періоді  розвивається  з 
пружного  тяжа;  д)  наявність  вторинної  порожнини тіла;  е)  наявність  змішаної 
порожнини тіла; ж) травна система наскрізна; з) дихають зябрами; и) кровоносна 
система  незамкненого типу; к) кровоносна система замкненого типу; л) органи 
виділення  –  протонефридії  (видільні  канальні);  м)  органи  виділення  –  нирки; 
н) центральна нервова система трубчаста.

9. Особливостями  будови  опорно-рухової  системи  риб  є:  а)  скелет  зовнішній, 
кістковий; б0 скелет внутрішній, кістковий, кістково-хрящовий та хрящовий; в) 
скелет поділений на відділи: череп, хребет, скелет плавців; г) хребет поділений на ~ 17 ~



відділи:  шийний,  грудний,  черевний,  хвостовий;  д)  хребет  не  поділений  на 
відділи; е) м’язи поділені на сегменти, між якими є сполучнотканинні прошарки; 
ж) складається з диференційованих м’язів.

10. Особливостями будови травної системи риб є: а) замкнена; б) наскрізна; в) рот 
має  щелепи  з  зубами;  г)  у  роті  немає  щелеп  і  зубів;  д)  послідовність:  рот  – 
стравохід  – шлунок – кишечник – анальний отвір  або клоака;  е)  кишечник не 
поділений  на  відділи;  ж)  кишечник  поділений  на  відділи:  тонкий,  товстий, 
прямий; з) травні залози: печінка та підшлункова; и) травних залоз немає.

11. Особливостями кровоносної системи риб є: а) замкнена; б) незамкнена; в) серце 
двокамерне ( передсердя та шлуночок); г) серце двокамерне (два шлуночки); д) 
роль серця виконують пульсуючі судини; е) у серці кров венозна; ж) у серці кров 
артеріальна;  з)  на  шляху  руху  крові  серце  розміщене перед  зябрами;  и) 
артеріальна кров насичена киснем; к) венозна кров насичена вуглекислим газом.

12. Особливостями  дихальної  системи  риб  є:  а)  мають  зябра;  б)  зяброві  тичинки 
утворюють  цідильний  апарат;  в)  газообмін  відбувається  в  зябрових  тичинках; 
г)  цідильний  апарат  фільтрує  воду  і  запобігає  потраплянню  їжі  до  дихальної 
системи; д) цідильний апарат риби захоплюють здобич; е) зябреві пелюстки густо 
пронизані кровоносними судинами; ж) у зябрових пелюстках немає кровоносних 
судин;                                 з) газообмін відбувається у зябрових пелюстках.

13. Особливостями  нервової  системи  та  органів  чуттів  є:  а)  центральна  нервова 
система  трубчастого  типу,  головний  мозок  складається  з  п’яти  відділів;  б) 
центральна  нервова  система  розкидано-вузлового  типу;  в)  риби  здатні 
розпізнавати форму і колір предметів;  г)  риби не здатні розпізнавати колір;  д) 
органи слуху представлені внутрішнім вухом; е) органи слуху представлені двома 
відділами;  ж)  органи  нюху  представлені  парними  нюховими  капсулами,  які 
сприймають запах; з) органів нюху немає; и) бічна лінія сприймає рух води та 
течію; к) бічна лінія сприймає запах.

14. До  водного  середовища  життя  риби  пристосовані  завдяки:  а)  наявності 
кровоносної системи; б) зябрам; в) бічній лінії; г) органам зору; д) очам, що не 
мають повік; е) обтічній формі тіла; ж) видільній системі; з) слизу на поверхні 
тіла;                              и) органам руху – плавцям.

15. Особливості поведінки та сезонні явища в житті риб: а) прохідні риби змінюють 
своє  звичне  середовище  життя;  б)  прохідні  риби не  змінюють  свого  звичного 
середовища  життя;  в)  до  прохідних риб належать  лосось,  вугор,  осетер;  г)  до 
прохідних риб належать окунь, лящ, щука; д) серед риб є такі, що турбуються про 
потомство;  е)  серед  риб  немає  таких,  що  турбуються  про  своє  потомство; 
ж) активність риб не залежить від умов середовища; з) активність риб залежить 
від умов середовища.

16. Для хрящових риб характерні ознаки: а) мають плавальний міхур; б) не мають 
плавального  міхура;  в)  зяброві  щілини  відкриваються  самостійними  отворами; 
г) зяброві щілини прикриті зябровою кришкою; д) скелет повністю або частково 
кістковий;  е)  скелет  повністю  хрящовий;  ж)  парні  плавці  розташовані  в 
горизонтальній площині; з) парні плавці розташовані у вертикальній площині; и) 
травна система закінчується клоакою; к) травна система закінчується анальним 
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отвором;                             л) характерне внутрішнє запліднення; м) запліднення 
переважно зовнішнє.

17. Для кількості  риб характерні  ознаки: а)  мають плавальний міхур; б)  не мають 
плавального  міхура;  в)  зяброві  щілини  відкриваються  самостійними  отворами; 
г) зяброві щілини прикриті зябровою кришкою; д) скелет повністю або частково 
кістковий;  е)  скелет  повністю  хрящовий;  ж)  парні  плавці  розташовані  в 
горизонтальній площині; з) парні плавці розташовані у вертикальній площині; и) 
травна система закінчується клоакою; к) травна система закінчується анальним 
отвором;                                л) характерне внутрішнє запліднення; м) запліднення  
переважно зовнішнє.

18. До кісткових риб належать: а) катран; б) осетер; в) хвостокол; г) пилконіс.
19. До хрящових риб належать: а) латимерія; б) осетер; в) акула; г) щука.
20. Органи слуху в риб представлені вухом: а) зовнішнім; б) середнім; в) внутрішнім; 

г) органа слуху немає.
21.   Травною залозою у риб слугує: а) селезінка; б) печінка; в) нирки; г) стравохід.
22. Які  ознаки  внутрішньої  та  зовнішньої  будови  можуть  свідчити  про  наявність 

предків у риб та ланцетників?
Перевірочна робота з теми 

«КЛАС ЗЕМНОВОДНІ»

1. Доповніть  загальну  характеристику  класу  Земноводні,  вставляючи  пропущені 
слова:

Холоднокровні чи теплокровні (правильне підкреслити) тварини.
Середовище життя____________. Шкіра___________, залози виділяють____________. 
Мають___________ пари кінцівок, які закінчуються____________. Скелет внутрішній, 
побудований  з_________речовини  і  складається  з  відділів:___________.  Травна 
система  наскрізна,  починається_____________,  закінчується_____________. 
Кровоносна  система____________типу,  має___________коло  кровообігу,  а 
серце__________камери.  Органами  дихання  слугують  парні  комірчасті 
мішечки____________,  а  також____________.  Видільна  система  представлена 
парними_____________.  У  головному  мозку  вже  виділяють_____________. 
Роздільностатеві  тварини,  запліднення  у  більшості  тварин___________. 
Розвиток______________.
2. До ряду Хвостаті земноводні належать: а) квакша; б) ропуха; в) жаба; г) тритон.
3. Для будови шкіри земноводних характерне: а) вкрита кутикулою, є слизові залози; 

б)  вкрита роговими лусками, є слизові залози; в) гола,є слизові залози; г) гола, 
немає слизових залоз.

4. Дихальна  система  у  більшості  дорослих  земноводних  складається  з:  а)  сухої 
шкіри,  однієї  легені;  б)  сухої  шкіри,  парних  легенів;  в)  вологої  шкіри,  однієї 
легені;               г) вологої шкіри, парних легенів.

5. По тілу (окрім голови) у земноводних від серця рухається кров: а) артеріальна; 
б) венозна; в) змішана.

6. Кровоносна система у  дорослої  жаби має:  а)  одне коло кровообігу,  дві  камери 
серця;  б)  одне коло кровообігу,  три камери серця;  в)  два  кола кровообігу,  три 
камери серця; г) два кола кровообігу, дві камери серця.~ 19 ~



7. У  дорослої  жаби  задні  кінцівки:  а)  мають  пальці,  між  якими  є  перетинки; 
б)  мають пальці,  між якими немає перетинок;  в)  кінцівки у вигляді  плавців;  г) 
кінцівки у вигляді ластів.

8. Кількість шийних хребців у скелеті жаби: а) один; б) жодного; в) два; г) три.
9. Язик жаби слугує для: а) утворення звуків; б) розпізнавання запахів; в) жування; г) 

вловлювання здобичі.
10. Зуби жаби та  їхнє призначення:  а)  неоднакові,  жування;б)  однакові,  утримання 

здобичі; в) однакові, жування; г) неоднакові, утримання здобичі.
11. Для безхвостих земноводних характерним є: а) тіло коротке; б) тіло видовжене; 

в) хвостовий відділ хребта перетворений на єдину кістку; г) у скелеті є хвостовий 
відділ  хребта;  д)  передні  і  задні  кінцівки розвинені  однаково;  е)  задні  кінцівки 
розвинені набагато краще за передні; ж) на задніх кінцівках часто є перетинки між 
пальцями; з) запліднення у більшості внутрішнє.

12. Особливостями будови опорно-рухової системи земноводних порівняно з рибами 
є:  а)  скелет  представлений  черепом,  хребтом,  поясами кінцівок,  кінцівками;  б) 
скелет представлений черепом, хребтом і скелетом плавців; в) хребет складається з 
відділів  шийного,  тулубового,  крижового  та  хвостового;  г)  шийний  хребець 
завжди один;               д) шийних хребців різна кількість у різних видів; е) ребер 
немає або є тільки зачатки; ж) ребра добре розвинені; з) мускулатура має вигляд 
поздовжніх сегментів; и) м’язова система диференційована.

13. Особливостями будови кровоносної системи земноводних порівняно з рибами є: а) 
серце трикамерне (два передсердя,  один шлуночок);  б)  серце трикамерне (одне 
передсердя,  два шлуночки); в)  одне коло кровообігу;  г)  два кола кровообігу;  д) 
серце двокамерне; е) по малому колу кровообігу кров рухається до голови; ж) по 
малому колу  кровообігу  кров  рухається  до  легенів;  з)  від  серця  до  внутрішніх 
органів  надходить змішана кров;  и)  від серця до внутрішніх органів надходить 
артеріальна кров.

14. Особливостями нервової системи земноводних порівняно з рибами є: а) головний 
мозок  складається  з  п’яти  відділів;  б)  півкулі  головного  мозку;  в)  півкулі 
головного мозку немає; г) очі, що бачать тільки рузливі предмети; д) очі, що не 
мають повік;             е) очі захищені повіками; ж) орган слуху представлений 
внутрішнім вухом; з) орган слуху представлений середнім і внутрішнім вухом.

15. Особливостями  розмноження  та  розвитку  земноводних,  сезонними  явищами  в 
їхньому житті є:  а) запліднення, розмноження та розвиток відбуваються у воді; 
б) запліднення, розмноження та розвиток відбуваються на суходолі; в) розвиток 
відбувається  з  метаморфозом  (перетворенням);  г)  розвиток  прямий;  д) 
спостерігаються  сезонні  зміни  активності;  е)  активність  не  залежить  від  умов 
навколишнього середовища.

16. Земноводні  належать  до  типу  Хордові  за  ознаками:  а)  багатоклітинні 
двобічносиметричні  тварини;  б)  багатоклітинні  з  променевою  симетрією  тіла; 
в) скелет зовнішній; г) скелет внутрішній; д) наявність вторинної порожнини тіла; 
е)  наявність змішаної порожнини тіла; ж) травна система наскрізна;  з)  личинки 
дихають  зябрами;  и)  кровоносна  система  незамкненого  типу;  к)  кровоносна 
система замкненого типу; л) органи виділення – протонефридії (видільні канальні); 
м) органи виділення – нирки; н) центральна нервова система трубчаста.~ 20 ~



17. У  дорослої  жаби  до  життя  на  суходолі  є  пристосування:  а)  перетинки  між 
пальцями задніх кінцівок; б)  дихання шкірою; в)  кінцівки з пальцями; г)  добре 
розвинені пояси кінцівок; д) дихання легенями; е) очі мають повіки; ж) зовнішнє 
запліднення.

18. У  дорослої  жаби  пристосуваннями  до  життя  у  водному  середовищі  є: 
а)  перетинки  між  пальцями  задніх  кінцівок;  б)  дихання  шкірою;  в)  кінцівки  з 
пальцями; г) добре розвинені пояси кінцівок; д) дихають легенями; е) очі мають 
повіки; ж) зовнішнє запліднення.

19. Личинки земноводних подібні до риб за ознаками: а) два кола кровообігу; б) одне 
коло кровообігу; в) дихають зябрами; г) дихають легенями; д) серце двокамерне; 
е) серце трикамерне; ж) є бічна лінія; з) бічної лінії немає.

20. Для хвостатих земноводних характерним є:  а)  тіло коротке;  б)  тіло видовжене; 
в) хвостовий відділ хребта перетворений на єдину кістку; г) у скелеті є хвостовий 
відділ  хребта;  д)  передні  і  задні  кінцівки розвинені  однаково;  е)  задні  кінцівки 
розвинені набагато краще за передні; ж) на задніх кінцівках часто є перетинки між 
пальцями; з) запліднення у більшості внутрішнє.

21. Яке значення мають земноводні в природі? Охорона земноводних.
22. Порівняйте земноводних і риб. Встановіть риси подібності та відмінності. У чому 

проявляється ускладнення земноводних порівняно з рибами?
23. На  прикладі  земноводних  доведіть  відносність  понять  «корисна  тварина», 

«шкідлива тварина».

Перевірочна робота з теми 
«КЛАС ПЛАЗУНИ»

1. Розкрийте  зміст  понять  та  дайте  визначення  термінів  (для  всіх  рівнів): 
акомодація, лусочки, рогові щитки, серпентарій, яйцева оболонка  (за вибором 
вчителя).

2. З  наведеного  переліку  виберіть  тварин,  які  належать  до  класу  Плазуни: 
саламандра, ящірка, протей, гадюка, тритон, крокодил, хамелеон, піпа, черепаха, 
черв’яга,  сирен,  варан,  вуж,  жаба,  гавіал,  гекон,  агама,  жовтопуз,  алігатор, 
веретільниця, квакша, амбістома.

3. Доповніть  загальну  характеристику  класу  Плазуни,  вставляючи  пропущені 
слова:

Середовище життя__________. Шкіра вкрита______________, має залози, не має залоз 
(правильне  підкреслити).  Мають_________  пари  кінцівок,  які 
закінчуються____________ (ті, що мають кінцівки). Скелет внутрішній, побудований з 
_______________речовини.  Скелет  складається  з  відділів_____.травна  система 
наскрізна,  починається___________,  закінчується_____________.  Кровоносна 
система___________.  Органами  дихання  слугують  комірчасті______________. 
Видільна система тварин, запліднення___________, розвиток_________________.

4. Для  шкіри  плазунів  характерним  є:  а)  волога,  вкрита  роговими  лусками, 
щитками або пластинками; б) суха, вкрита кістковими лусками; в) суха, вкрита ~ 21 ~



роговими  лусками,  щитками  або  пластинками;  г)  волога,  вкрита  кістковими 
лусками.

5. Кінцівки  у  плазунів  розташовані  (якщо  вони  є):  а)  по  боках  тулуба;  б)  під 
тулубом; в0 по-різному.

6. У плазунів хребет має кількість відділів: а) чотири; б) три; в) п’ять г)  у різних 
видів різна кількість.

7. У  плазунів  голова  повертається  завдяки:  а)  повороту  тулуба;  б)  шийному 
відділу; в) грудному відділу.

8. Зуби  у  більшості  плазунів:  а)  однакові,  слугують  для  захоплення  здобичі; 
б)  однакові,  слугують  для  жування;  в)  неоднакові,  слугують  для  жування; 
г) неоднакові, слугують для захоплення здобичі.

9. У плазунів слина ротової порожнини слугує для: а) зволоження їжі; б)захисту; 
в) травлення; г) розпізнання смаку.

10.Легені плазунів усередені мають вигляд: а) мішечків із комірчастими стінками; 
б)  мішечків  із  системою  перетинок;  в)  трубок  із  комірчастими  стінками;  г) 
трубок із складчастими стінками.

11.Очі  плазунів  захищені  кількістю повік:  а)  однією;  б)  двома;  в)  трьома;  г)  не 
мають повік.

12. Для розмноження та розвитку плазунів характерним є: а) запліднення зовнішнє, 
розвиток непрямий, у воді; б) запліднення внутрішнє, розвиток прямий, у яйці; 
в) запліднення внутрішнє, розвиток непрямий, у яйці; г) запліднення внутрішнє, 
розвиток непрямий, у воді.

13.До ряду Лускаті належать: а) хамелеон; б) алігатор; В0 кайман; г) черепаха.
14.Особливостями ряду Крокодили є: а) тіло видовжене; б) тіло округле; в) тіло 

вкрите роговими лусками; г) тіло вкрите роговими щитками; д) мають зуби; е) 
зубів немає; ж) кінцівки мають пальці, у багатьох видів кінцівок немає; з) серце 
трикамерне; и) серце чотирикамерне; к) хвіст стиснутий з боків.

15. Особливостями ряду Лускаті є: а) тіло видовжене; б) тіло округле; в) тіло вкрите 
роговими лусками; г) тіло вкрите роговими щитками; д) мають зуби; е) зубів 
немає;         ж) кінцівки мають пальці, у багатьох видів кінцівок немає; з) серце 
трикамерне;                         и) серце чотирикамерне.

16. Особливостями ряду Черепахи є:   а)  тіло видовжене;  б)  тіло округле;  в)  тіло 
вкрите роговими лусками; г) тіло вкрите роговими щитками; д) мають зуби; е) 
зубів  немає;  ж)  кінцівки  мають  пальці,  у  багатьох  видів  кінцівок  немає;  и) 
кістковий панцир, вкритий роговими щитками; к)  серце трикамерне; л)  серце 
чотирикамерне.

17.До ознак, які вказують, що плазуни-суходільні тварини, належать: а) легеневе 
дихання; б) зяброве дихання; в) запліднення внутрішнє; г) зародок розвивається 
у воді; д) зародок розвивається на суходолі; е) яйце вкрите оболонкою; ж) яйце 
не має оболонок; з) масивні кістки скелета.

18. Особливостями розмноження та розвитку плазунів порівняно із земноводними є: 
а)  запліднення  у  більшості  зовнішнє;  б)  запліднення  внутрішнє;  в)  зародок 
розвивається в яйці на суходолі; г) зародок розвивається в яйці у воді; д) яйце 
вкрите оболонкою, які захищають зародок і забезпечують газообмін; е) розвиток 
прямий;                    ж) розвиток з перетворенням ( метаморфозом).~ 22 ~



19.  Особливостями  дихальної  системи  плазунів  порівняно  із  земноводними  є: 
а)  дихають  шкірою  та  легенями;  б)  дихають  легенями;  в)  легені  у  вигляді 
комірчастих  мішків  без  перетинок;  г)  легені  у  вигляді  комірчастих  мішків  з 
перетинками;                         д)  дихають завдяки рухам ротоглоткової 
порожнини; е) дихають за рахунок скорочення міжреберних м’язів.

20. Особливостями опорно-рухової системи плазунів порівняно із земноводними є: 
а)  хребет  поділений  на  чотири  відділи  (шийний,  тулубовий,  крижовий  та 
хвостовий);  б)  хребет  поділений  на  п’ять  відділів  (шийний,  грудний, 
поперековий, крижовий та хвостовий); в) шийний відділ представлений одним 
хребцем;  г)  шийний  відділ  представлений  кількома  хребцями;  д)  завдяки 
шийному відділу тварини можуть повертати голову відносно тулуба; е) тварина 
може лише піднімати та  опускати голову;  ж)  грудної  клітки немає;  з)  мають 
грудну клітку з міжреберними м’язами.

21. Особливостями  зовнішньої  будови  плазунів  порівняно  із  земноводними  є: 
а) шкіра суха; б) шкіра багата на слизові залози; в) шкіра гола; г) шкіра вкрита 
роговими лусками, щитками та пластинками; д) шкіра забезпечує газообмін та 
захист від проникнення хвороботворних мікроорганізмів; е) шкіра захищає від 
механічних ушкоджень та втрати вологи.

22. Плазуни  належать  до  типу  Хордові  за  ознаками:  а)  багатоклітинні 
двобічносиметричні  тварини;  б)  багатоклітинні  з  променевою симетрією тіла; 
в)  скелет зовнішній; г)  скелет внутрішній; д)  наявність вторинної  порожнини 
тіла;                        е) наявність змішаної порожнини тіла; ж) травна система  
наскрізна;  з)  личинки дихають зябрами;  и)  кровоносна система незамкненого 
типу;  к)  кровоносна  система  замкненого  типу;  л)  органи  виділення  – 
протонефридії (видільні канальні); м) органи виділення – нирки; н) центральна 
нервова система трубчаста.

23.Порівняйте  будову  плазунів  і  земноводних.  Встановіть  риси  подібності  та 
відмінності. У чому проявляється ускладнення організації плазунів порівняно із 
земноводними?

24.На прикладі плазунів доведіть відносність понять «корисна тварина», «шкідлива 
тварина».

Перевірочна робота з теми 
«КЛАС ПТАХИ»

1. З наведеного переліку виберіть тварин, які належать до класу Птахи: гавіал, 
ківі,  алігатор,  одуд,  крук,  агама,  вуж,  рябчик,  жовтопуз,  канюк,  чапля, 
веретільниця,  ему,  ящірка,  гадюка,  черепаха,  пінгвін,  казуар,  лелека,  дрофа, 
лиска, мартин, страус, перепел, хамелеон, фазан.

2. Доповніть загальну характеристику класу Птахи, вставляючи пропущені слова:
Холоднокровні  чи  теплокровні  (правильне  підкреслити)  тварини.  Середовище 
життя___________. Тіло вкрите______________, із залоз розвинена лише___________, 
яка виділяє жир. Передні кінцівки представлені __________, на задніх розміщена різна 
кількість___________.  Скелет  внутрішній,  побудований  з  _______речовини  і ~ 23 ~



складається  з  відділів__________.  Травна  система  наскрізна,  починається________, 
закінчується______________.  Кровоносна  система___________типу;  складається  з 
____________кіл  кровообігу.  Серце  має___________  камери.  Органами  дихання 
слугують__________.  Видільна  система  представлена  парними________________.  У 
головному  мозку  збільшені  півкулі__________.роздільностатеві  тварини. 
Запліднення_________, розвиток______________.

3. Особливостями шкіри птахів є: а) багата на слизові залози; б) позбавлена залоз, 
крім куприкової, яка виділяє слиз; в) позбавлена залоз, крім куприкової, яка 
виділяє жир.

4. Особливостями пір’я птахів є: а) ніколи не випадає; б) періодично випадає; в) у 
різних видів птахів змінюється по-різномй.

5. Особливостями  черепу  птахів  є:  а)  суцільний  з  нижньою  щелепою;  б) 
складається з окремих кісток; в) суцільний, крім нижньої щелепи; г) у різних 
видів птахів побудований по-різному.

6. У птахів хребці шийного відділу хребта з’єднані між собою: а) нерухомо; б) у 
різних видів птахів по-різному; в) рухомо; г) напіврухомо.

7. У птахів хребці грудного відділу хребта з’єднані між собою: а) у різних видів 
птахів по-різному; б) нерухомо; в) рухомо; г) напіврухомо.

8. Шлунок  птахів  складається  з  відділів:  а)  двох  залозистих4  б)  з  двох 
залозистого і м’язового; в) одного залозистого4 г) трьох: одного м’язового і 
двох залозистих.

9. Газообмін під час дихання у птахів відбувається при: а) вдиху; б) видиху; в) 
вдиху й видиху; г) зовсім не відбувається.

10. Кровоносна система у птахів має: а) одне коло кровообігу і двокамерне серце; 
б)  два  кола  кровообігу  і  трикамерне  серце;  в0  два  кола  кровообігу  і 
чотирикамерне серце; г) одне коло кровообігу і трикамерне серце.

11. Статева система у птахів представлена:  а)  у самців парними сім’яниками, у 
самок парними яєчниками; б) у самців парними сім’яниками, у самок одним 
яєчником; в) у самців одним сім’яником, у самок одним яєчником; г) у самців 
одним сім’яником, у самок парними яєчниками.

12.До нагніздних птахів належать: а) гуси; б) качки; в0 дятли; г) кури; е) лебеді
13. Птахи  належать  до  типу  Хордові  за  ознаками:  а)  багатоклітинні 

двобічносиметричні тварини; б) багатоклітинні з променевою симетрією тіла; 
в) скелет зовнішній; г) скелет внутрішній; д) наявність вторинної порожнини 
тіла;                е) наявність змішаної порожнини тіла; ж) травна система  
наскрізна; з) личинки дихають зябрами; и) кровоносна система незамкненого 
типу;  к)  кровоносна  система  замкненого  типу;  л)  органи  виділення  – 
протонефридії (видільні канальні); м) органи виділення – нирки; н) центральна 
нервова система трубчаста.

14. Особливостями покривів птахів порівняно з плазунами є: а) шкіра позбавлена 
залоз, крім куприкової, яка виділяє жир; б) шкіра суха; в0 тіло вкрито лусками, 
щитками, пластинками; г) тіло вкрито пір’ям; д) пір’яний покрив вкриває не 
все тіло, а тільки певні його ділянки; е) пір’яний покрив вкриває щільно все 
тіло.
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15. Особливостями  опорно-рухової  системи  птахів  порівняно  з  плазунами  є:  а) 
кістки важкі, заповнені речовиною; б) кістки легкі, у більшості порожнисті; в) 
шийний  відділ  хребта  короткий,  малорухомий;  г)  шийний  відділ  хребта 
видовжений, рухливий;                     д) грудна кістка позбавлена кіля; е) грудна  
кістка має кіль; ж) передні кінцівки видозмінені на крила; з) грудні м’язи за 
своєю масою дорівнюють решті мускулатури.

16. Особливостями  будови  травної  системи птахів  порівняно  з  плазунами  є:  а) 
ротова  порожнина  починається  ротом;  б)  ротова  порожнина  починається 
дзьобом; в) мають зуби; г) зубів немає; д) їжа перетравлюється швидко; е) їжа 
перетравлюється повільно; ж) шлунок складається з двох відділів: м’язового і 
залозистого.

17. Особливостями  будови  дихальної  системи  птахів  порівняно  з  плазунами  є: 
а)  легені  становлять  собою  губчасте  тіло;  б)  легені  мають  камери  з 
перетинками;                  в) мають голосовий апарат; г) голосового апарату не 
мають;  д)  бронхи  в  легенях  не  розгалужуються;  е)  бронхи  в  легенях 
розгалужуються;  ж)  кров  насичується  киснем  під  час  вдиху;  з)  кров 
насичується киснем під час вдиху і видиху.

18. Особливостями будови кровоносної системи птахів порівняно з плазунами є: 
а) серце трикамерне; б) серце чотирикамерне; в) артеріальна кров у серці не 
змішується з венозною; г) артеріальна кров у серці змішується з венозною; д) 
до  всіх  органів  тіла,  крім  легенів,  надходить  артеріальна  кров;  е)  до  всіх 
органів тіла надходить змішана кров.

19. У  зв’язку  з  польотом  повітряні  мішки  виконують  функції:  а)  запобігають 
переохолодженню тіла; б) запобігають перегріванню тіла; в) полегшують тіло 
птаха;        г) виводять продукти розпаду; д) забезпечують подвійне дихання; е) 
здійснюють газообмін.

20. Терморегуляція  птахів  забезпечується:  а)  рухом  артеріальної  крові  по  тілу; 
б)  пір’яним  покривом;  в)  інтенсивним  обміном  речовин;  г)  подвійним 
диханням.

21. Пристосуванням птахів до польоту: а) порожнисті кістки; б) рогові луски на 
ногах;  в)  відсутність  сечового  міхура;  г)  наявність  сечового  міхура;  д) 
вкорочений  кишечник;  е)  довгий  кишечник;  ж)  один  яєчник  у  самки;  з) 
пір’яний покрив;                                   и) повітряні мішки; к) накопичення  
залишків їжі в організмі; л) неперетравлені залишки їжі не накопичуються.

22. Пташенятам  виводкового  типу  розвитку  характерні  ознаки:  а)  очі  відкриті; 
б) вилуплюються безпорадними; в) вилуплюються з пухом на всьому тілі; г) 
невдовзі можуть самостійно рухатись; д) закриті очі та слухові отвори; е) тіло 
деінде вкрите рідким пухом.

23.Порівняйте  будову  птахів  і  плазунів.  Встановіть  риси  подібності  та 
відмінності. У чому проявляються ускладнення організації птахів порівняно з 
плазунами?

24.На прикладі птахів доведіть відносність понять «корисна тварина», «шкідлива 
тварина».
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Перевірочна робота з теми 
«КЛАС ССАВЦІ»

1. З наведеного переліку виберіть тварин,  які  належать до класу Ссавці:  павіан, 
гавіал, канюк, чапля,  алігатор, вуж, ласка, лось, казуар,  веретільниця, гадюка, 
качкодзьоб,  черепаха,  ківі,  ему,  пінгвін,  страус,  лелека,  дрофа,  гекон,  агама, 
лиска,  мартин,  перепел,  глухар,  єхидна,  коала,  кенгуру,  хохуля,  кріт,  рябчик, 
землерийка, фазан, їжак, нетопир, ящірка, білуха, кит, опосум, дельфін, ховрах, 
одуд, крук, жовтопуз, нутрія, тхір, кабан, козуля, хамелеон.

2. Доповніть загальну характеристику класу Ссавці, вставляючи пропущені слова:
Теплокровні чи холоднокровні тварини (правильне підкреслити).
Середовище  життя____________.  Тіло  вкрите_____________. 
Розвинені___________залози.  Мають___________пари  кінцівок,  які 
закінчуються________________. Скелет внутрішній, побудований з ________тканини. 
Травна  система  наскрізна,  починається________,закінчується____________. 
Кровоносна система_________,  складається  з  _____________кіл  кровообігу.  Камери 
серця:______________.  Дихальна  система  складається  з__________та__________. 
Видільна  система  складається  з  _________.  У  головному  мозку  кора  півкуль 
має____________і__________, які збільшують її поверхню. Роздільностатеві тварини, 
запліднення___________, розвиток___________.

3. Зовні  тіло  ссавців  вкрите:  а)  роговим  пір’ям;  б)  кістковими  щитками; 
в) роговими лусками; г) волоссям; д) кістковими лусками.

4. Кінцівки ссавців розташовані: а) по  боках тулуба; б) під тулубом; в) у різних 
видів ссавців по-різному.

5. Шийний  відділ  хребта  у  ссавців  складається  з:  а)  різної  кількості  хребців  у 
різних видів; б) восьми хребців; в) чотирьох хребців; г) семи хребців.

6. Для  будови  і  функцій  зубів  ссавців  характерним  є:  а)  не  мають  коренів,  за 
будовою  і  функціями  однакові;б)мають  корені,  за  будовою  і  функціями 
однакові;                  в) мають корені, за будовою і функціями диференційовані; г) 
не мають коренів, за будовою і функціями диференційовані.

7. У ссавців їжа починає перетравлюватись у: а0 тонкому кишечнику; б) шлунку; 
в) ротовій порожнині; г) товстому кишечнику.

8. У ссавців під час вдиху об’єм грудної клітки: а)  зменшується; б) збільшується; 
в) не змінюється.

9. Від серця по великому колу кровообігу у ссавців рухається кров: а) змішана; 
б) венозна; в) артеріальна.

10.У більшості ссавців кора півкуль переднього мозку має: а) борозни та звивання; 
б) рівну поверхню; в0 кори немає.

11. Ссавці, у яких зародок розвивається в організмі самки, а новонароджене маля 
завершує  свій  розвиток  у  шкірній  згортці  на  її  череві,  куди  відкриваються 
протоки  молочних  залоз,  належать  до:  а0  яйцекладних;  б)  плацентарних;  в) 
сумчастих.

12.Ссавці,  увесь  цикл  розвитку  зародка  яких  відбувається  в  організмі  матері, 
народжують  добре  розвинене  маля,  спроможне ссати  молоко  матері,  -  це:  а) 
сумчасті; б) плацентарні; в) яйцекладні.~ 26 ~



13. Ссавців  відносять  до  типу  Хордові  за  ознаками:  а)  багатоклітинні 
двобічносиметричні  тварини;  б)  багатоклітинні  з  променевою симетрією тіла; 
в)  скелет  зовнішній;  г)  скелет  внутрішній;  д)  вторинна  порожнина  тіла;  е) 
змішана  порожнина  тіла;  ж)  травна  система  наскрізна)  з)  личинки  дихають 
зябрами;                         и) кровоносна система незамкненого типу; к) кровоносна 
система замкненого типу;                  л) органи виділення – протонефридії 
(видільні  канальні)  ;  м)  органи  виділення  –  нирки;  н)  центральна  нервова 
система трубчаста.

14.  Характерними  особливостями  яйцекладних  є:  а)  зародок  розвивається  в 
організмі  матері,  новонароджене  маля  –  у  шкірній  згортці  на  її  тілі;  б) 
відкладають  яйця,  в  яких  розвивається  зародок;  в)  яйцеклітина  багата  на 
поживні речовини; г) яйцеклітина не містить поживних речовин; д) сосків немає, 
протоки молочних залоз відкриваються на особливих ділянках шкіри; е) у самки 
є  соски,  що  мають  м’язи,  завдяки  скороченню  яких  виділяється  молоко;  ж) 
температура тіла непостійна;  з)  температура тіла  постійна;  и)  травна система 
закінчується клоакою; к) травна система закінчується анальним отвором.

15.  Характерними особливостями сумчастих є: а) зародок розвивається в організмі 
матері, новонароджене маля – у шкірній згортці на її тілі; б) відкладають яйця, в 
яких  розвивається  зародок;  в)  яйцеклітина  багата  на  поживні  речовини;  г) 
яйцеклітина не містить поживних речовин; д) сосків немає, протоки молочних 
залоз  відкриваються  на  особливих  ділянках  шкіри;  е)  соски  мають  м’язи, 
завдяки скороченню яких виділяється молоко; ж) температура тіла непостійна; з) 
температура тіла постійна;                     и) травна система закінчується клоакою; 
к) травна система закінчується анальним отвором.

16. Характерними  особливостями  плацентарних  є:  а)  зародок  розвивається  в 
організмі матері, новонароджене маля – у шкірній згортці на її тілі; б)  зародок 
розвивається  в  плаценті;  в)  яйцеклітина  багата  на  поживні  речовини;  г) 
яйцеклітина  не  містить  поживних  речовин;  д)  мають  соски,  новонароджені 
тварини  можуть  самостійно  ссати  молоко;  е)  соски  мають  м’язи,  завдяки 
скороченню яких виділяється молоко;                     ж) температура тіла 
непостійна;  з)  температура  тіла  постійна;  и)  травна  система  закінчується 
клоакою; к) травна система закінчується анальним отвором.

17. Особливостями зовнішньої будови та покривів ссавців порівняно з плазунами є: 
а) кінцівки розташовані під тулубом; б) кінцівки розташовані по боках тулуба; 
в)  більшість  має  волосяний  покрив;  г)  тіло  вкрите  лусками,  щитками, 
пластинками;                 д) шкіра багата на залози: сальні, потові; е) шкіра суха; 
ж) на голові розташовані вушні раковини; з) на голові немає вушних раковин.

18.особливостями  травної  системи  ссавців  порівняно  з  плазунами  є:  а)  зуби 
диференційовані на ікла, різці, кутні; б) зуби у більшості однакові за будовою; в) 
зуби не мають коренів; г) зуби мають корені; д) зуби слугують для захоплення 
здобичі та її утримання; е) зуби слугують не тільки для захоплення здобичі, а й 
для пережовування їжі.

19.Особливостями  розмноження  та  розвитку  плацентарних  ссавців  порівняно  з 
плазунами  є:  а)  зародок  розвивається  на  суходолі,  в  яйці;  б)  зародок 
розвивається в організмі матері; в) яйцеклітина багата на поживні речовини; г) ~ 27 ~



яйцеклітина  майже  не  містить  поживних  речовин;  д)  виражена  турбота  про 
потомство;  е)  не  властива  турбота  про  потомство;  ж)  яйцеклітина  вкрита 
кількома оболонками; з) яйцеклітина не має оболонок.

20. Ссавці  пристосувались до життя у  воді  завдяки  тому,  що:  а)  кінцівки мають 
пальці;  б)  кінцівки мають вигляд ластів;  в)  форма тіла рибоподібна; г)  добре 
розвинений  підшкірний  прошарок  жиру;  д)  підшкірного  жиру  немає;  е) 
волосяний покрив редукований; ж) добре розвинений волосяний покрив.

21. Ссавці  пристосувались  до  польоту  завдяки  тому,  що:  а)  між  передньою 
кінцівкою і тулубом утворюється складка жиру, яка виконує функції крила; б) 
пальці  передньої  кінцівки  значно  видовжені;  в)  пальці  передньої  кінцівки 
вкорочені; г) грудна кістка має звичайну для ссавців будову; д) грудна кістка 
утворює кіль;  е)  грудна  мускулатура  редукована;  ж)  добре  розвинена  грудна 
мускулатура.

22. Ссавці  пристосувались  до  вживання  рослинної  їжі  завдяки  тому,  що  в  них: 
а) розвинені різці та кутні зуби з плоскою жувальною поверхнею; б) кишечник 
короткий; в) кишечник довгий; г) часто трапляються тварини, які мають кілька 
камер шлунка; д) у шлунку мешкають симбіотичні бактерії; е0 розвинена ікла.

23. Вкажіть особливості ссавців, які відрізняють їх від інших тварин. Чому ссавці 
вважають найвисокоорганізованішими тваринами?

24.На прикладі ссавців доведіть відносність понять «корисна тварина», «шкідлива 
тварина».

Перевірочна робота з теми 
«ТВАРИНИ І ДОВКІЛЛЯ»

Вкажіть правильну відповідь («так» чи «ні»)
1. Паразитизм – це взаємовигідне співжиття різних видів.
2. Конкуренція – це боротьба між видами за їжу, житло тощо.
3. Вплив рослин, тварин, грибів та мікроорганізмів на інші фактори є абіотичними 

факторами.
4. Сукупність організмів, які  живуть разом і  взаємодіють між собою, називають 

біоценозом.
5. Мутуалізм – це взаємовигідне співжиття різних видів.
6. Ланцюг живлення починається тваринами.
7. Ареал – це територія, у межах якої поширені особини виду.
8. Коменсалізм – це взаємовигідне співжиття різних видів.
9. Заповідні території слугують для охорони зникаючих видів.
10.Ланцюг живлення починається рослинами.
11.Вставте пропущені слова:

Вид у природі займає певну територію, яку називають_________ виду. Сукупність усіх 
організмів  (мікроорганізмів,  грибів,  рослин,  тварин0  та  умов  середовища,  які 
взаємодіють  і  впливають  один на  одного,  називають___________.місце,  яке  займає 
певний вид в екосистемі, є його_________ нішею. Види в екосистемі пов’язані між ~ 28 ~



собою________живлення. Дія  чинників неживої природи складає__________фактори. 
Вплив живих істот на організми є_____________факторами. Вплив діяльності людини 
на  живу  природу  називають______фактором.  Форми  співжиття  різних  видів  у 
біогеоценозі різноманітні й мають загальну назву______________.

12. Територію,  у  межах  якої  поширені  особини  виду,  називають:  а)  екосистема; 
б) угруповання; в) біоценоз; г) ареал.

13. Сукупність  організмів  та  умов  середовища  життя  складають:  а)  біогеоценоз; 
б) ареал; в) угруповання; г) біоценоз.

14. Взаємовигідне  співжиття  різних  видів  –  це  форма  симбіозу:  а)  мутуалізм; 
б) паразитизм; в) коменсалізм; г) конкуренція.

15. Сукупність  організмів  (мікроорганізмів,  грибів,  рослин,  тварин),  які  живуть  і 
взаємодіють між собою, називають: а) екосистемою; б) біоценозом; в) ареалом; 
г) угрупованням.

16. Фактори  впливу  на  організм  сил  неживої  природи  називають: 
а) антропогенними; б) біотичними; в0 абіотичними.

17.Зазначте форму співжиття видів, за якої відбувається боротьба організмів за їжу 
й помешкання: а) мутуалізм; б) конкуренція4 в) коменсалізм; г) паразитизм.

18.Явище, коли організм одного виду поселяється в організмі іншого виду та завдає 
йому шкоди, - це: а) коменсалізм; б)мутуалізм; в0 паразитизм; г) конкуренція.

19.Явище, коли один вид поселяється в житлі іншого і живиться його послідом або 
залишками їжі, - це: а) паразитизм; б) мутуалізм; в0 конкуренція; г) коменсалізм.

20.Основною систематичною одиницею вважають: а) ряд; б) рід; в) родину; г) вид.
21. У  природі  ланцюг  живлення  починається  з:  а)  грибів;  б)  мікроорганізмів; 

в) рослин; г) тварин.
22. Природоохоронна територія,  на якій заборонені будь-які форми господарської 

діяльності людини та туризм, - це: а) заказник; б) заповідник; в) національний 
парк;               г) зоопарк.

23. Із запропонованих організмів складіть ланцюг живлення: а) інфузорія; б) мальок 
риби; в) одноклітинні водорості; г) дафнія; д) окунь.

24. Наведіть приклади: а) коменсалізму; б) конкуренцій; в) хижацтва; г) мутуалізму; 
д) паразитизму. Зобразіть схематично їхні взаємозв’язки.

9 клас
Перевірочна робота з теми 

«Організм людини як біологічна система»
Закінчити речення: 
1. Каталізаторами біохімічних реакцій є ____________

2. Мономерами білків є _____________

3. Кров насичується киснем у _________________~ 29 ~



4. Залози внутрішньої секреції виділяють речовини, що називаються ___________

5. Наука, що вивчає будову і функції тканин називається __________

6. Процеси розщеплення відбуваються з __________ енергії

Вкажіть правильну відповідь «так» чи «ні»
1. Нервова система належить до фізіологічних систем

2. Ферменти є біологічними каталізаторами клітин

3. Антропогенез –це вчення про спадковість людини

4. Білки побудовані із залишків амінокислот

5. Біосинтез – це процес утворення складних органічних речовин із простих

6. Значну частину клітини становить вода, яка виконує енергетичну функцію

Тестовий контроль
1. Подібність тваринної клітини з рослинною полягає у наявності: а) хлоропластів; 
б) вакуоль; в) ядра і цитоплазми

2. За хімічною природою ферменти: а) білки; б) жири; в) вуглеводи

3. Структурною одиницею нервової тканини є: а) лімфоцит; б) міозит; в) нейрон

4. Міжклітинна  речовина  найрозвиненіша  у  тканині:  а)  нервовій;  б)  сполучній; 
в) епітеліальній

5. Виберіть  речовину,  що  забезпечує  передачу  спадкової  інформації:  а)  ДНК; 
б) РНК; в) жири; г) білки

6. Органели в клітині містяться: а) лише в ядрі; б) лише в цитоплазмі; в) у ядрі  і  
цитоплазмі

7. Тканину,  що  регулює  ф-ції  організму  називають:  а)  сполучною;  б)  нервовою; 
в) м’язовою; г) епітеліальною

8. Тканину,  в  якій  клітини  щільно  прилягають  одна  до  одної  називають: 
а) сполучною; б) нервовою; в) м’язовою; г) епітеліальною

9. Основною  функцією  цитоплазматичної  мембрани  є:  а)  об’єднує  всі  органели; 
б) здійснює обмін речовин між клітинами і міжклітинною речовиною; в) бере участь у 
процесі поділу клітини; г) утворює речовину, багату на енергію

10. Виберіть  правильну  послідовність  понять,  що  відображає  організм  як  єдину 
систему:  а)  орган-тканина-організм-клітина-молекули-системи органів;  б)  молекули-~ 30 ~



тканини-клітини-органи-системи  органів-організм;  в)  молекули-клітини-тканини-
органи-системи  органів-  організм;  г  системи  органів-тканини-організм-клітини-
молекули

11. Поставте  у  правильній  послідовност1  поняття,  що  відображають  організм  як 
єдину систему: а) тканини; б) клітини; в) органи; г) молекули; д) організм; е) системи 
органів

12. Клітини людини для  життєдіяльності  одержують  енергію:  а)  з  навколишнього 
середовища; б) у результаті хімічного розпаду складних органічних речовин клітини; 
в) у результаті синтезу складних органічних речовин; г) під час виділення з клітини 
вуглекислого газу і води

13. З  наведеної  таблиці  виберіть  функції,  що  відповідають  органелам  клітин  і 
впишіть у таблицю відповідей відповідну їм літеру

 Назва органел клітини Функція органел клітини 

1. Клітинна мембрана А. внутрішнє середовище клітини

2. Цитоплазма Б. транспорт речовин між клітиною і 
зовнішнім середовищем

3. Ядро В. забезпечення зв’язку між органелами 
всередині клітини

4. ЕПС Г. місце синтезу АТФ

5. Мітохондрії Д. контроль за клітинним поділом

6. Рибосоми Е. місце синтезу білків

7. Клітинний центр Ж. збереження і передача спадкової 
інформації

1 2 3 4 5 6 7

14. Виберіть з таблиці структури й органи, що належать зазначеним в ній системам, і 
впишіть у таблицю відповідей відповідну їй літеру

Система органів Структура, орган~ 31 ~



1. Нервова А. мозочок

2. Ендокринна Б. вена 

3. Опорно-рухова В. надниркові залози

4. Кровоносна Г. печінка

5. Дихальна Д. ніготь

6. Травна Е. ключиця

7. Видільна Ж. сечовід

8. Покривна З. яєчко 

9. Статева И. бронхи

15. Відповідно зазначеним у таблиці тканинам, виберіть місце їх розташування в 
системах органів або окремих органів і впишіть у таблицю відповідей 

Тканина Місце розташування тканини

1. Покривний епітелій А. головний мозок

2. Залозистий епітелій Б .кровоносна система

3. Кров В .м’язи шлунка

4. Лімфа Г. лімфатична система

5. Жирова Д .м’язи язика

6. Пухка сполучна Е .підшкірна клітковина

7. Щільна сполучна Ж .надниркові залози

8. Кісткова З .рогівка ока

9. Хрящова И .кровоносні судини

10. Посмугована скелетна К  .стінки кишечнику

11. Не посмугована м’язова Л .вушна раковина

12. Нервова  М .кістки скелета

Перевірочна робота з теми «Опора і рух»

Закінчити речення: ~ 32 ~



1. Хребет складається з хребців: 7 шийних, ______________

2. Скелет нижніх кінцівок складається з відділів _______________

3. Скелет верхніх кінцівок складається з відділів ______________

4. Кістка складається з _________ тканини

5. Розрізняють типи з’єднання кісток  ____________

6. Основна властивість м’язової тканини – це здатність до ______

Вкажіть правильну відповідь «так» чи «ні»

1. За рахунок поділу клітин хрящової тканини кістки ростуть у товщину

2. До пояса нижніх кінцівок належить стегно

3. До складу гомілки входять дві кістки

4. З посмугованої м’язової тканини побудований серцевий м’яз

5. Нахили та повороти голови здійснюють м’язи шиї

6. До рухомого з’єднання кісток належить шов

Тестовий контроль

1. Кількість хребців у людини: а) 30; б) 33-34; в) 35-36

2. До  плоских  кісток  скелету  належать:  а)  кістки  передпліччя;  б)  кістки  таза; 
в) фаланги пальців

3. У скелеті дорослої людини червоний кістковий мозок міститься у: а) губчастій 
речовині кістки; б) щільній речовині кістки; в) окісті

4. Шийний відділ хребта людини утворений хребцями: а)5; б) 7; в) 6

5. У  скелеті  дорослої  людини  жовтий  кістковий  мозок  міститься  у:  а)  губчастій 
речовині кістки; б) щільній речовині кістки; в) порожнинах трубчастих кісток

6. Кістки у товщину ростуть завдяки поділу клітин: а) окістя; б) хрящової тканини, 
яка вкриває кінці кісток; в) кісткової тканини

7. Широкі  м’язи  розташовані:  а)  на  кінцівках;  б)  на  тулубі;  в)  між  ребрами  і 
хребцями
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8. Гнучкості  кісткам  надають  речовини:  а)органічні;  б)  колаген;  в)  неорганічні; 
г) кальцію фосфат

9. Стінки  кровоносних  судин,  кишечнику  і  шлунка  утворені  м’язами: 
а) посмугованими; б) не посмугованими

10. Кістка  в  довжину  росте  завдяки  розмноженню  клітин:  а)  головки;  б)  тіла; 
в) проміжку між головкою і тілом

11. Роботу  скелетних  м’язів  контролює:  а)  спинний  мозок;  б)  головний  мозок; 
в) вегетативна нервова система; г) соматична нервова система

12. До  м’язів  верхніх  кінцівок  належать:  а)  трапецієподібний;  б)  кравецький; 
в) дельтоподібний; г) чотириголовий; д) двоголовий; е) триголовий

13. Виберіть  з  таблиці  кістки,  які  утворюють  певний  відділ  скелета,  і  впишіть  у 
таблицю відповідей відповідні їм літери 

Відділ скелета Кістки, що утворюють відділ

1. мозковий  відділ черепа А. ключиця

2. лицьовий відділ черепа Б. променева

3. хребет В. ребра

4. грудна клітка Г. виличні

5. пояс верхніх кінцівок Д. тім’яні

6. плече Е. зап’ясток

7. передпліччя Ж. великогомілкова

8. кисть З. епістрофей

9. пояс нижніх кінцівок И. передплесно

10. стегно К. стегнова

11. гомілка Л. тазові

12. стопа М. плечова

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

~ 34 ~



14. Виберіть кістки, що входять до складу скелета вільної нижньої кінцівки і впишіть 
у  таблицю  відповідей  відповідні  їм  літери:  а)  фаланги  пальців;  б)  малогомілкова; 
в) великогомілкова; г) плесно; д) передплесно; е) стегнова

стегно гомілка стопа

15. Виберіть кістки, що входять до складу скелета вільної верхньої кінцівки і впишіть 
у таблицю відповідей відповідні їм літери: а) фаланги пальців; б)плечова; в)ліктьова; 
г)променева; д)зап’ясток; е) п’ясток

плече передпліччя кисть

16.  Вкажіть  тип  з’єднання  кісток,  заповнивши  таблицю  (  правильні  відповіді 
позначте знаком «+»)

кістки

Тип з’єднання кісток

нерухоме напіврухоме рухоме

Крижові хребці

Передпліччя і плече

Грудні хребці

Стегнова кістка з тазом

Кістки мозкової частини 
черепа

Кисть і передпліччя

Гомілка і  стопа

17.  Доведіть, що кістка – живий орган.

18. Що таке гіподинамія? Як їй запобігти?

Перевірочна робота з теми «Кров і кровообіг»
Закінчити речення: ~ 35 ~



1. Кров – рідка ________ тканина

2. За способом руху лейкоцит нагадує ________

3. Чим  більша  загальна  площа  поверхні  еритроцитів,  тим  ____________  вони 
поглинають кисню

4. Білок, який бере участь у зсіданні крові, - це ______

5. Кров у кровоносній системі людини рухається у _____ напрямку

6. Імунітет поділяють на природний і ________

7. Судини, якими кров тече до серця називають _______

8. Судини , якими кров тече від серця називають _________

9. Найбільша судина в організмі людини ___________

10. Серцевий цикл складається із фаз __________

11. Здатність серця ритмічно скорочуватися без зовнішнього подразнення називають 
____________

12. Активний штучний імунітет виробляється внаслідок ________

Тестовий контроль
1. Мале коло кровообігу починається зі шлуночка: а) лівого; б) правого

2. Велике коло кровообігу закінчується у передсерді: а) лівому; б) правому

3. Плазма у загальному складі крові становить: а) 30%; б) 55-60%; в) 75%

4. Тривалість життя еритроцитів становить: а) близько 4 діб; б) близько 120 днів; 
в) кілька років

5. Функції лейкоцитів крові: а) транспорт газів; б) вироблення імунітету; в) участь у 
зсіданні крові

6. Сироватка  крові  –  це:  а)  плазма  крої  без  фібриногену;  б)  плазма  крові; 
в) форменні елементи крові

7. Форменні  елементи  крові  виробляються:  а)червоним  кістковим  мозком; 
б) жовтим кістковим мозком; в) печінкою і селезінкою

8. Діастола передсердь і шлуночків у серцевому циклі в стані спокою триває: а) 0,4с; 
б) 0,5с; в) 0,8с
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9. Найважливішою  функцією  лімфатичної  системи  є:  а)  імунний  захист; 
б) транспорт кисню і вуглекислого газу; в) транспорт поживних речовин у кров

10. Нервові  центри,  що  регулюють  серцеву  діяльність,  розташовані  у  мозку: 
а) спинному; б) середньому і проміжному; в) спинному і довгастому

11. Для зрілих еритроциті характерним є: а) здатність до фагоцитозу; б) мають ядро; 
в) не мають ядра; г) живуть 3-4 місяці; д) мають форму диска

12. Для  лейкоцитів  характерним  є:  а)  здатні  до  амебоїдного  руху;  б)  містять 
гемоглобін; в) мають ядро; г) окремі види здатні продукувати антитіла; д) живуть 2-
200 діб

13. Півмісяцеві  клапани  розташовані:  а)  між  правим  передсердям  і  правим 
шлуночком;  б)  біля  виходу  аорти  зі  шлуночка;  в)  між  лівим  передсердям  і  лівим 
шлуночком; г) біля виходу легеневих артерій зі шлуночка

14. Велике  коло  кровообігу  починається  і  закінчується:  а)  правому  передсерді; 
б) правому шлуночку; в) лівому передсерді; г) лівому шлуночку

15.  Газообмін у малому колі кровообігу відбувається в: а) клітинах тіла; б) клітинах 
шкіри; в) легенях

16. Кровообіг  в  організмі  людини  виконує  функцію:  а)  транспорт  кисню  і 
вуглекислого газу; б) перенесення поживних речовин; в) виведення продуктів розпаду; 
г) утворення тканинної рідини; д) захист від мікроорганізмів; е) перенесення гормонів

17. Виберіть  з  переліку  функцій  ті,  що  відповідають  зазначеним  у  таблиці 
компонентам внутрішнього середовища, і впишіть у таблицю відповідні їм літери

Компоненти внутрішнього середовища Функції 

1. Еритроцити

2. Лейкоцити 

3. Тромбоцити 

4. Плазма 

5. Лімфа 

6. Тканинна рідина
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Функції:  А.  зсідання  крові;  Б.  перенесення  лімфоцитів,  захисна;  В.  фагоцитоз; 
Г. транспорт речовин; Д. підтримання сталості внутрішнього середовища; Е. зв’язок 
між клітинами.

18. Виберіть з таблиці функції, що виконують окремі частини кровоносної системи, і 
впишіть у таблицю відповідні їм літери

Частини кровоносної системи Функції 

1. Серце А. обмін речовин між кров’ю і тканинною 
рідиною, забезпечують зв’язок кровоносної с-ми 
з клітинами

2. Артерії Б. перекачує кров по кровоносній системі

3. Вени В. несуть кров від органів і тканин до серця

4. Капіляри Г. несуть кров від серця до органів і тканин

19. Виберіть судини по яких тече венозна  і артеріальна кров: а) по венах малого кола 
кровообігу;  б)  по  венах  великого  кола  кровообігу;  в)  по  артеріях  малого  кола 
кровообігу; г) по артеріях  великого кола кровообігу

Артеріальна кров

Венозна кров

20. Заповніть  таблицю,  вибравши  відповідні  характеристики  і  позначивши  їх  у 
таблиці знаком «+»

Характеристики еритроцити лейкоцити тромбоцити

Без’ядерні клітини

Мають ядро

Наявність гемоглобіну

Утворюються в червоному кістковому ~ 38 ~



мозку

Утворюються у селезінці

У 1мм3 крові -4,5-5 млн.

У 1мм3 крові 6-8тис.

У 1мм3 крові – 300-4-тис.

Перевірочна робота з теми «Дихання»

Закінчити речення: 

1. У носовій порожнині повітря  ____________

2. Носова порожнина вистелена ___, вкрита багатьма  ____, які затримують _____

3. Максимальну кількість повітря, що видихається після глибокого вдиху називають 
______

4. Дихати потрібно через ____, а не через ______

5. Зверху легені вкриті щільною оболонкою   ______

6. Під час вдиху міжреберні м’язи  ______

7. Під час вдиху діафрагма _____ і в легенях стає більше _____

8. Різкий рефлекторний видих через рот – це _______

9. Якщо концентрація вуглекислого газу в міжклітинній рідині _____, то дихальний 
центр збуджується, що призводить до ______ дихання

10. Центр, що регулює захисні рефлекси, наприклад кашель і чхання, розташований у 
________

11. Під час видиху купол діафрагми _____ і грудна клітка стає ______

12. Під час видиху міжреберні м’язи _______
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Тестовий контроль: 
1. Функція дихальної системи полягає у: а) здійсненні вдиху і видиху; б) окисненні 
органічних речовин; в) постачанні в кров достатньої кількості кисню та видаленні з неї 
вуглекислого газу

2. Життєва  ємність  легень  –  це:  а)  глибокий  видих+глибокий  вдих+залишковий 
об’єм;  б)  дихальний  об’єм+глибокий  вдих+глибокий  видих;  в)  залишковий 
об’єм+глибокий вдих

3. Виберіть  правильну  послідовність  органів,  з  яких  складаються  повітроносні 
шляхи у людини: а) носова порожнина-гортань-трахея-бронхи; б) носова порожнина-
трахея-гортань-бронхи; в) носова порожнина-гортань-бронхи-трахея

4.  Збільшення  частоти  дихання  у  людини  під  час  фізичних  навантажень 
спричинюється:  а)  зниженням  вмісту  кисню  у  крові;  б)  активізацією  дихального 
центру імпульсами від працюючих м’язів; в) накопиченням у крові вуглекислоти

5. Виберіть  із  зазначеного  шлях  надходження  кисню  до  тканин:  а)  перехід  із 
альвеолярного повітря в кров; б) з атмосферного повітря по повітроносних шляхах до 
альвеол; в) перетворення крові з венозної на артеріальну; г) взаємодія з гемоглобіном 
еритроцитів;  д)надходження  артеріальної  крові  в  лівий  шлуночок;  е)  по  легеневих 
венах артеріальна кров надходить до лівого передсердя; ж) велике коло кровообігу, по 
якому кров надходить до тканин

6. Газообмін в органах дихання відбувається у: а) трахеях; б) бронхах; в) легеневих 
пухирцях – альвеолах; г) бронхіолах

7. Середня  життєва  ємність  легень  дорослої  людини  становить:  а)  1500см3; 
б) 2000см3; в) 3000см3; г) 3500см3

8. Кисень з альвеол у капіляри проникає завдяки: а) різниці концентрації; б) різниці 
тиску; в) вільному простору

9. Оксигемоглобін  від  легень  до  клітин  рухається  в  такій  послідовності:  а)  по 
судинах малого кола кровообігу; б) по судинах великого кола кровообігу; в) минаючи 
серце; г) через серце

10. Основним  джерелом  енергії  для  організму  людини  слугує:  а)  дихання; 
б) поглинання речовин з навколишнього середовища; в) рух речовин в організмі

11. Виберіть з наведеного переліку функцій ті, які відповідають зазначеним у таблиці 
органам, і поставте відповідні літери

Органи дихання Функції 
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1. Носова порожнина

2. Гортань 

3. Надгортанник 

4. Щитоподібний хрящ 

5. Трахея 

6. Бронхи 

7. Легені 

Функції: А. захищає вхід у гортань під час ковтання; Б. газообмін; В. захищає гортань 
спереду;  Г.  хрящова  трубка,  якою  проходить  повітря;  Д.  утворення  звуків; 
Е. зігрівання й очищення повітря; Ж. органи, якими повітря потрапляє до легенів

12. Виберіть  із  таблиці  функції  структур,  що  беруть  участь  у  процесі  дихання,  і 
впишіть відповідні їм літери

структура Функція 

1. Носова 
порожниан

А.  кінцеве  окиснення речовин до води і  вуглекислого 
газу

2. Трахея Б. віддає в кров вуглекислий газ, забирає кисень

3. Бронхи В. вільний рух повітря

4. Альвеоли легень Г.  захищає  дихальні  шляхи  від  твердих  речовин,  які 
потрапляють разом із повітрям

5. Капіляри Д. газообмін між атмосферою та кров’ю

6. Кров Е. зміна об’єму грудної клітки при диханні

7. Тканини Ж.  транспорт  кисню,  вуглекислого  газу  та  інших 
продуктів життєдіяльності

8. Легеневі вени З. бере участь у диханні

9. Легеневі артерії И. несуть артеріальну кров до серця

10. Мітохондрії К. несуть венозну кров до легень

11. Діафрагма Л. зігрівається, зволожується і очищається повітря

12. Міжреберні м’язи М. окиснення речовин
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13. Виберіть  з  наведеного  переліку  ті  ознаки  захворювання,  що  відповідають 
хворобам, наведеним  у таблиці і впишіть відповідні літери: А. порушення носового 
дихання,  виділення  з  порожнини  носа  слизу,  болі  в  лобовій  частині  голови;  Б. 
спричинює запалення органів дихання, нежить, кашель; В. гостре запалення слизової 
оболонки зіва та піднебінних мигдаликів, біль під час ковтання; Г. найчастіше уражає 
легені,  збудник  активізується  при  поганому  харчуванні,  антисанітарних  житлових 
умовах;  Д.  уражає  слизову  оболонку  носа,  а  отрута  збудника  може  спричинити 
отруєння всього організму; Е. дертя в горлі,  сухий кашель; Ж. раптове підвищення 
температури,  погіршення стану,  поява  задишки,  сильний біль у боці;  З.  періодичні 
напади  задухи  і  кашлю;  И.  довготривалий,  страждальний  кашель,  біль  у  грудях, 
підвищення температури

Захворювання органів дихання Ознаки хвороби

1. Грип 

2. Ангіна 

3. Туберкульоз 

4. Дифтерія 

5. Трахеїт 

6. Бронхіт 

7. Пневмонія 

8. Бронхіальна астма

9. Гайморит 

14. Під час спокійного вдиху дорослої людини до легень надходить близько 500мл 
повітря. У вдихуваному повітрі міститься 21% кисню, а видихуваному -16%. Зазначте 
скільки кисню при цьому споживає організм людини: а) 20мл; б) 25мл; в) 50мл; г) 
75мл

15. Підрахуйте і зазначте, скільки повітря (л) потрібно для дихання класу з 35 учнів 
за 45хв уроку, якщо людина  в середньому робить 16 вдихів за хвилину і вдихає по 
500мл повітря: а) 12600; б) 12000; в) 1200; г)0,2

Перевірочна робота з теми «Травлення»
 
Закінчити речення: ~ 42 ~



1. У ротовій порожнині їжа ___________

2. Кінцевим продуктом розщеплення білків у травній системі є ______________

3. Кінцевим продуктом розщеплення жирів у травній системі є _____________

4. Кінцевим продуктом розщеплення білків у травній системі є ____________

5. При  розщепленні  1г  жиру  в  організмі  людини  вивільняється  в  _______  рази 
більше енергії ,ніж 1г вуглеводів

6. У дванадцятипалій кишці остаточно розщеплюються ____

7. До складу слини входять ферменти: ___________

8. У печінці міститься запас ____________

9. Центр шлункового соковиділення розташований ______________

10. Кожний зуб утворений коронкою, ________

11. Шлунковий сік містить ферменти ____________

12. У лімфу з тонкого кишечника всмоктуються ______

Тестовий контроль:
1. Виберіть  правильну  послідовність  органів,  з  яких  складається  травний  тракт: 
а)  ротова  порожнина-шлунок-стравохід-кишечник;  б)  ротова  порожнина-глотка-
стравохід-шлунок-кишечник;  в)  ротова  порожнина-кишечник-шлунок-стравохід-
глотка

2. Фермент слини розщеплює: а)  крохмаль до глюкози; б_ білки до амінокислот; 
в) жири до гліцерину та жирних кислот

3. Пепсин  –  це  фермент:  а)  залоз  шлунка;  б)  печінки;  в)  слинних  залоз; 
г) підшлункової залози

4. Печінка виконує функції: а) виділення інсуліну; б) виділення жовчі; в) виділення 
пепсину; г) накопичення глікогену

5. У  шлунку  ферменти  діють  у  середовищі:  а)  кислому;  б)  лужному; 
в) нейтральному

6. Центр  ковтання  розташований  у  мозку:  а)  довгастому;  б)  проміжному; 
в) середньому
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7. Тонкий  кишечник  утворений:  а)  дванадцятипалою,  порожнистою  і  клубовою 
кишками;  б)  дванадцятипалою  і  тонкою  кишками;  в)  тонкою,  сліпою  кишками  і 
апендиксом

8. У  тонкому  кишечнику  білки  всмоктуються  у:  а)  лімфу;  б)  кров;  в)  тканинну 
рідину

9. Протока  підшлункової  залози  впадає  у:  а)  шлунок;  б)  жовчний  міхур; 
в) дванадцятипалу кишку; г) печінку

10. Органічні  речовини  в  організмі  людини  з  травної  системи  в  клітини  тіла 
переносяться: а) гормонами; б) нервовими імпульсами; в) ферментами; г) кров’ю

11. Орган,  який  в  організмі  людини  бере  участь  в  очищенні  крові,  накопиченні 
глікогену,  виведенні  з  крові  зруйнованих еритроцитів,  -  це:  а)  нирки;  б)  селезінка; 
в) підшлункова залоза; г) печінка

12. Більша  частина  води  всмоктується  у  відділі  травного  тракту:  а)  тонкому 
кишечнику; б) прямій кишці; в) шлунку; г) товстому кишечнику

13. Перетворення  глюкози  на  глікоген,  аміаку  на  сечовину,  виведення  з  крові 
зруйнованих  еритроцитів,  створення  лужного  середовища  в  кишечнику  –  всі  ці 
функції виконує залоза: а) підшлункова; б) печінка; в) слинні залози; г) шлунок

14. Мікроорганізми,  які  є  в  порожнині  товстої  кишки,  розщеплюють:  а)  жири; 
б) білки; в) рослинну клітковину

15. Заповніть  таблицю,  використовуючи  перелічені  назви  ферментів:  амілаза, 
трипсин, пепсин, мальтоза, ліпаза

Відділ травної системи Ферменти 

Ротова порожнина

Шлунок 

Підшлункова залоза

16. Виберіть процеси,  що відбуваються у певних органах травлення,  та  впишіть у 
таблицю  відповідні  їм  літери:  а)  всмоктування  поживних  речовин;  б)  часткове 
розщеплення вуглеводів; в) розщеплення деяких видів жирів; г) часткове розщеплення 
білків; д) розщеплення білків до амінокислот; е) розщеплення вуглеводів до глюкози; 
ж)  всмоктування  води;  з)  розщеплення  жирів  до  жирних  кислот  та  гліцерину; 
и) подрібнення їжі ~ 44 ~



Ротова порожнина Шлунок Тонкий кишечник Товстий кишечник

17. Заповніть таблицю, використовуючи перелічені назви ферментів: амілаза, пепсин, 
мальтоза, ліпаза, відповідно до речовин, які вони розщеплюють: 

Органічні речовини Фермент До  яких  речовин 
розщеплюються

Білки 

Жири 

Вуглеводи 

18. В експерименті  кров ситого собаки ввели в кровоносне русло голодного собаки, 
залози  шлунка  якого  перебували  в  стані  спокою.  У  другого  собаки  почалося 
інтенсивне виділення шлункового  соку. Поясніть результати цього експерименту.

Перевірочна робота з теми 
«Обмін речовин та перетворення енергії»

Закінчити речення:
1. Утворення складних речовин з простих називають ______________

2. Розщеплення складних речовин на прості називають _________

3. Білки побудовані з _______________-

4. Будівельним матеріалом усіх структур клітини є _____________

5. У  тканинах  глюкоза  перетворюється  на  тваринний  крохмаль  _______,  запаси 
якого переважно відкладаються в м’язах та _________

6. Основна функція води в організмі людини полягає  в тому, що вона є ________ 
більшості речовин

7. Запасним джерелом енергії в організмі людини є _____, при розщепленні 1г яких 
утворюється _____кДж енергії

8. У процесі асиміляції в клітинах ___________~ 45 ~



9. У процесі дисиміляції в клітинах _______

10. Усі відомі вітаміни поділяють на дві групи _____________

11. Вітаміни А, Е, К, D належать до групи __________ вітамінів

12. Вітаміни групи В, вітаміни Р,С та інші належать до групи ____________ вітамінів

Тестовий  контроль:
1. До  неорганічного  обміну  речовин  належить  обмін:  а)  вуглеводів;  б)  жирів; 
в) мінеральних солей

2. З виділенням енергії відбувається процес : а) ферментативне розщеплення білків 
у шлунку; б) утворення глікогену в печінці; в) синтез жирів

3. Обмін  речовин  і  перетворення  енергії  включає  в  себе  процеси  живлення. 
Дихання,  транспорту  речовин,  їхнє  перетворення  і:  а)  передачу  спадкових  ознак; 
б)  поділ  клітин;  в)  виведення  продуктів  життєдіяльності;  г)  збільшення  кількості 
особин

4. Комплекс процесів, що відбуваються в організмі: живлення, дихання, транспорт, 
їхнє перетворення, виведення продуктів життєдіяльності, - це: а) розмноження; б) ріст 
і  розмноження;  в)  обмін  речовин  і  перетворення  енергії;  г)  регуляція  діяльності 
органів

5. Під час дисиміляції вуглеводів у процесі дихання утворюється: а) певна кількість 
органічних кислот; б) АТФ; в) вода; г) тепло; д) кисень; е) вуглекислий газ

6. Вкажіть  правильну  послідовність  процесів,  що  відбуваються  під  час  обміну 
речовин:  а)  розщеплення  в  травній  системі;  б)  синтез  глікогену;  в)  розщеплення 
глікогену;  г)  надходження  глюкози  в  кров;  д)  надходження  глюкози  в  м’язи; 
е)  виділення  енергії;  ж)  розщеплення  глюкози  в  м’язах;  з)  утворення  продуктів 
розпаду; и) виведення продуктів розпаду з організму

7. Вкажіть  правильну  послідовність  процесів,  що  відбуваються  під  час  обміну 
білків: а) синтез глікогену; б) вживання їжі, багатої на білки; в) розщеплення у травній 
системі на амінокислоти; г)  виділення енергії;  д)  надходження амінокислот у кров; 
ж)  розщеплення  синтезованих  білків;  з)  надходження  амінокислот  до  клітин; 
и) виведення з організму продуктів білкового розпаду

8. Розщеплення  жирів  у  травному  каналі  починається  у:  а)  ротовій  порожнині; 
б) шлунку; в) тонкому кишечнику; г) товстому кишечнику; дванадцятипалій кишці
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9. Процес  надходження  речовин  із  зовнішнього  середовища  в  організм,  їхнє 
перетворення  і  виведення  продуктів  життєдіяльності  –  це:  а)  обмін  речовин; 
б) харчування; в) всмоктування

10. До водорозчинних вітамінів належить вітамін: а) А; б) С; в) D;

11. Виберіть з наведеного ознаки характерні білкам, жирам та вуглеводам, і впишіть 
у  таблицю  відповідні  їм  літери:  А.  продуктами  розщеплення  є  амінокислоти; 
Б.  продуктом   розщеплення  є  глюкоза;  В.  продуктами  розщеплення  є  гліцерин  та 
жирні кислоти; Г. у клітинах перетворюється на глікоген; Д. ніколи не відкладається 
про запас; Е. продукт розщеплення – сечовина; Ж. при розщепленні 1г виділяється 
39,1кДж енергії; З. при розщепленні 1г виділяється 17,2кДж енергії;  И. їхній обмін 
регулює інсулін та глюкагон; К. ця речовина насамперед використовується як джерело 
енергії; Л. за їхнього надлишку розвивається ожиріння; М. на них багаті різні види 
олії; Н. є будівельним матеріалом всіх елементів клітини; О. всмоктується в лімфу

Відповіді:

Білки Жири Вуглеводи 

12. Вкажіть  процеси,  що  відбуваються  під  час  асиміляції  (пластичного  обміну), 
позначивши в таблиці  правильні відповіді знаком «+»:

Процеси асиміляції пластичного обміну

1. Розщеплення  вуглеводів  у  травному 
тракті
2. Розщеплення білків у травному тракті

3. Розщеплення жирів у травному тракті

4. Біосинтез жирів

5. Біосинтез вуглеводів 

6. Біосинтез білків

7. Утворення глюкози з глікогену печінки

8. Синтез ферментів
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13. Підрахуйте і вкажіть, скільки білків потрібно вживати за добу учневі вагою 50кг 
під час заняття спортом, якщо добова потреба у білках для дітей віком 13-17 років на 
1кг маси тіла становить 1,5г, а під час заняття спортом зростає на 20%: а) 82,5г; б) 99г; 
в) 90г; г) 82г

14. У  чому  проявляється  взаємозв’язок  обміну  речовин  і  перетворення  енергії  в 
організмі? Доведіть це на прикладі.

Перевірочна робота з теми 
«Залози внутрішньої секреції

1. Гігантизм  спричиняється  порушенням  функцій  залоз:  а)  гіпофіза; 
б) надниркових; в) підшлункової.
2. Норадреналін - це гормон залози: а) щитоподібної; б) гіпофіза; в) надниркових.
3. Нестача гормону росту спричинює: а) гігантизм; б) карликовість; в) акромегалію.
4. До  залоз  внутрішньої  секреції  належать  залози:  а)  слинні;  б)  статеві;  в) 
щитоподібна.
5. Секрет залоз зовнішньої секреції безпосередньо-виділяється у: а) порожнину тіла; 
б) кровоносні судини; в) органи-міщені.
6. Адреналін - це гормон залози: а) гіпофіза; б) підшлункової; в)надниркових.
7. Гіпоталамус активно впливає на залози внутрішньої секреції через: а) епіфіз; б) 
щитоподібну залозу; в) гіпофіз.
8. Якщо дитина відстає в рості,  то в неїможуть бути порушені функції  залози:  а) 
підшлункової; б) щитоподібної; в) гіпофіза; г) надниркових.

9. Гіпофіз, щитоподібна залоза, надниркові залози - це залози  --------секреції.
12. За  недостатньої  кількості  гормонів  щитоподібної  залози  в  дитячому  віці 
розвивається захворювання_________------.    
13. Вкажіть  гормони,  які  виробляють  перелічені  у  таблиці  залози,  і  впишіть  у 
таблицю відповідей відповідну їм літеру.

Залози   Гормон
1. Гіпофіз А. Тестостерон~ 48 ~



2. Надниркові Б. Прогестерон

3. Щитоподібна В. Інсулін
4. Підшлункова Г Адреналін

5. Яєчка Д. Паратгормон

6: Яєчник Е. Тироксин
7. Паращитоподібна Ж. Вазопресин
Відповіді:

1 2 3 4 5 6 7

13. Виберіть ознаки залоз внутрішньої та зовнішньої секреції і у таблицю відповідей 

впишіть відповідні їм літери:  а)  виробляють гормони; б)  виробляють речовини,  які 

надходять безпосередньо в орган або в зовнішнє середовище; в) мають протоки; г) не 

мають проток; д) речовини, які в них утворюються, надходять безпосередньо в кров. 

Відповіді:

Залози внутрішньої секреції Залози зовнішньої секреції

14. Виберіть  серед  зазначених  залоз  залози  внутрішньої,  зовнішньої  та  змішаної 

секреції  і  у  таблицю  відповідей  впишіть  відповідні  їм  літери:  а)  надниркові; 

б) щитоподібна; в) гіпофіз; г) печінка; д) потові; є) статеві; ж) підшлункова; з) слинні; 

и) слізні.

Відповіді:

Залози внутрішньої секреції Залози зовнішньої секреції Залози змішаної секреції

15. Виберіть із зазначених залоз і впишіть у таблицю ті, при порушенні функцій яких 
виникають перелічені у ній захворювання. Залози: гіпофіз; підшлункова; надниркові; 
щитоподібна. ~ 49 ~



Захворювання Залоза
1. Карликовість
2. Базедова хвороба
3. Цукровий діабет
4. Гігантизм
5. Акромегалія
6. Адцисонова хвороба
7. Мікседема

16.  Виберіть  серед  зазначених  залоз  залози  внутрішньої,  зовнішньої  та  змішаної 

секреції  і  у  таблицю  відповідей  впишіть  відповідні  їм  літери:  а)  надниркові; 

б) щитоподібна; в) гіпофіз; г) печінка; д) потові; є) статеві; ж) підшлункова; з) слинні; 

и) слізні.

Відповіді:

залози внутрішньої 
секреції

Залози зовнішньої 
секреції

Залози змішаної секреції

17. Виберіть із зазначених залоз і впишіть у таблицю ті, при порушенні функцій яких 

виникають перелічені у ній захворювання. Залози: гіпофіз; підшлункова; надниркові; 

щитоподібна.

Захворювання Залоза
1. Карликовість
2. Базедова хвороба
3. Цукровий діабет
4. Гігантизм
5. Акромегалія
6. Адцисонова хвороба
7. Мікседема
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