
 

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ 
2018 

 
 Практичний тур: 8 клас  

 

ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ 

Мета роботи: проаналізувати особливості будови, життєдіяльності та 

значення для людини представників відділу Зелені водорості. 

Хід роботи: 

Розгляньте уважно зображення трьох зелених водоростей (див. Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Зображення зелених водоростей 

У бланку для відповіді дайте відповідь на наступні запитання щодо зображених на 

рисунку 1 водоростей.  

1. Які з об’єктів належать до еукаріотичних організмів? 

2. На яких зображеннях показана водорість, що вивчалась в умовах космічного 

польоту? 

3. Які із представлених водоростей існують в морях? 

4. Які із представлених водоростей здатні існувати як симбіонт в тілі водних 

організмів? 

5. В яких із представлених водоростей в якості запасної поживної речовини 

присутній крохмаль? 

6. Яким з представлених водоростей властиве вічко? 

7. Які з представлених водоростей їстівні для людини? 

8. Які з представлених рослин введені в аквакультуру? 

9. Які з представлених об’єктів активно рухаються? 

10. Яким із представлених організмів притаманний нуклеоїд? 
 

 

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 

 

III ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ УЧНІВСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З БІОЛОГІЇ 
2018 

 
 Практичний тур: 8 клас  

 

ЗЕЛЕНІ ВОДОРОСТІ 

Мета роботи: проаналізувати особливості будови, життєдіяльності та 

значення для людини представників відділу Зелені водорості. 

Хід роботи: 

Розгляньте уважно зображення трьох зелених водоростей (див. Рисунок 1). 

 
  

А Б В 

Рисунок 1. Зображення зелених водоростей 

У бланку для відповіді дайте відповідь на наступні запитання щодо зображених на 

рисунку 1 водоростей.  

1. Які з об’єктів належать до еукаріотичних організмів? 

2. На яких зображеннях показана водорість, що вивчалась в умовах космічного 

польоту? 

3. Які із представлених водоростей існують в морях? 

4. Які із представлених водоростей здатні існувати як симбіонт в тілі водних 

організмів? 

5. В яких із представлених водоростей в якості запасної поживної речовини 

присутній крохмаль? 

6. Яким з представлених водоростей властиве вічко? 

7. Які з представлених водоростей їстівні для людини? 

8. Які з представлених рослин введені в аквакультуру? 

9. Які з представлених об’єктів активно рухаються? 

10. Яким із представлених організмів притаманний нуклеоїд? 
 

 

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ!  


