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Спосіб відповіді описано в кожному запитанні 

 

В1. Метаморфози – це перетворення. У рослин – це видозміни основних органів, що пов’язані зі 

зміною функцій, які ці органи виконували, або зі змінами умов існування самих рослин. 

Проаналізувавши наведені нижче зображення, дайте відповіді на запитання. 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

Ж 

 

З 

 

К 

 



1.1. На яких рисунках зображено рослини, для яких характерні метаморфози листка? 

а) А, Г; 

б) В, З; 

в) Б, Д;  

г) З, К. 

1.2. Вкажіть правильні твердження для зображень Ж і З: 

а) це метаморфози кореня; 

б) це метаморфози пагону;  

в) вони мають здатність до необмеженого наростання; 

г) вони не мають здатності до необмеженого наростання.  

1.3. Вкажіть зображення метаморфозу кореня: 

а) Е;  

б) Ж; 

в) З; 

г) К. 

1.4. Вкажіть спільні характеристики для метаморфозів, зображених на рисунках Ж і К: 

а) наявні недорозвинені або редуковані листки та бруньки;  

б) відсутній кореневий чохлик;  

в) це метаморфоз пагону;  

г) це метаморфоз кореня.  

1.5. Вкажіть, на якому з рисунків зображено філокладій: 

а) А;  

б) Г; 

в) Д; 

г) З.  

 



В2. Розгляньте наступний рисунок. 

 

2.1. Структура, позначена цифрою 2, головним чином забезпечує функцію: 

а) захисту;  

б) газообміну;  

в) фотосинтезу;  

г) транспірації.  

2.2. Вкажіть зображені на рисунку структури, що належать до провідних: 

а) 5;  

б) 6;  

в) 7;  

г) 8. 

2.3. Які з перелічених функцій притаманні структурі, позначеної номером 9? 

а) захист;  

б) газообмін;  

в) фотосинтез;  

г) транспірація.  

 



В3. Квіткові рослини поділяють на два класи, які дістали назви Дводольні і Однодольні. 

Проаналізувавши рисунок, дайте відповіді на наступні питання. 

 

3.1. Для дводольних рослин характерно: 

а) сітчасте жилкування, рис. 7;  

б) дугове жилкування, рис. 8; 

в) сітчасте жилкування, рис. 8;  

г) дугове жилкування, рис. 7. 

3.2. Вкажіть правильні твердження щодо поперечного розрізу стебла для дводольних: 

а) рис. 5;  

б) рис 6; 

в) наявний камбій;  

г) камбій відсутній. 

3.3. Вкажіть номери рисунків, на яких зображено притаманні для плюща (Hedera L.) особливості 

будови: 

а) 1, 3, 5, 7;   

б) 2, 4, 6, 8;  

в) 2, 3, 6, 7; 

г) 1, 4, 5, 8.  

3.4. Вкажіть номери рисунків, на яких зображено притаманні для тонконогу (Poa L.) особливості 

будови: 

а) 1, 3, 5, 7; 

б) 2, 4, 6, 8;  

в) 2, 3, 6, 7;  

г) 1, 4, 5, 8.  



В4. Корінь — підземний вегетативний орган рослини з необмеженим ростом, який забезпечує 

закріплення рослин у субстраті, поглинання і транспорт води та розчинених у ній мінеральних 

речовин. Проаналізувавши рисунок, дайте відповіді на наступні питання. 

 

4.1. Знайдіть на рисунку бічні корені:  

а) 1;  

б) 2; 

в) 3;  

г) 8. 

4.2. Які структури відповідають за 

всмоктування води? 

а) 3;  

б) 5; 

в) 6;  

г) 8. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Яка зона позначена на рисунку цифрою 

5? 

а) всмоктування;  

б) розтягування;  

в) поділу;  

г) провідна.  

4.4. Яка із зображених зон кореня містить 

меристематичну тканину? 

а) 2;  

б) 4;  

в) 5;  

г) 7.  

4.5. Знайдіть на рисунку структуру, що 

забезпечує проходження кореня в ґрунті: 

а) 1;  

б) 2;  

в) 3;  

г) 8.  

 



В5. Організми, що вивчаються у курсі «Ботаніка», належать до різних систематичних груп. 

Проаналізувавши рисунок, дайте відповіді на наступні питання. 

 

А 

 

Б 

 

В 

 

 

Г 

 

Д 

 

Е 

 

Ж 

 

З 

 

 

5.1. Які з представлених рослин належать до групи судинних спорових? 

5.2. Яка рослина належить до водоростей? 

5.3. Для яких рослин притаманне розмноження насінням? 

5.4. На яких рисунках зображено лишайники? 

5.5. На яких рисунках зображено судинні рослини? 

 

 



В6. На рисунку представлені різні типи листків вищих рослин. Зазначте, листки яких типів 

зображені, та яким рослинам вони притаманні. 

 
 

 

 

А Б В Г 

 
 

 
 

Д Е Ж З 

   

 

И Й К Л 

На яких рисунках зображено листки: 

6.1. Прості  

6.2. Складні  

6.3. Перисті  

6.4. Пальчасті 

6.5. Гольчасті 

6.6. Ниркоподібні 

6.7. Стріловидні 

6.8. Складні перисті 

6.9. Складні пальчасті 

6.10. Дихотомічно розгалужені 

Які з зображених листків притаманні 

наступним рослинам: 

6.11. Стрілолист стрілолистий 

6.12. Гіркокаштан звичайний 

6.13. Сосна звичайна 

6.14. Дуб черешчатий 

6.15. Гінкго дволопатеве 

6.16. Клен гостролистий 

6.17. Робінія псевдоакація 

6.18. Овес посівний 

6.19. Липа серцелиста 

6.20. Орляк звичайний 

 

 

 

В7. Розгляньте зображення деяких організмів. 



 

7.1. Вкажіть пари видів, в яких один може поїдати іншого: 

а) А-Б;  

б) А-Г;  

в) А-К;  

г) В-Г; 

д) Д-З.  

7.2. Вкажіть пари видів, між якими можливе взаємовигідне співіснування: 

а) К-Е;  

б) А-Г;  

в) А-З;  

г) А-Ж; 

д) Г-Ж.  



В8. Розгляньте зображення ротових апаратів комах.  

 
 

А Б 

 

 

В Г 

 

Зазначте, якими літерами позначено такі типи ротових апаратів: 

8.1. Гризучий 

8.2. Колючо-сисний 

8.3. Сисний 

8.4. Лижучий 



В9. На рисунку зображено різних представників типу Хордові. 

 

9.1. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин, що мають двокамерне серце. 

9.2. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тих, які хоча б на якійсь життєвій стадії 

мешкають у прісній воді. 

9.3. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин, що мають клоаку. 

9.4. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин, у яких у дорослому стані в осьовому 

скелеті добре виражена хорда. 

9.5. Серед видів, які існують в наші дні, оберіть тварин в яких є зябра (випинання глотки, на 

поверхні яких здійснюється газообмін). 



В10. Встановіть відповідність між тваринами, зображеними на рисунках, та описами будови їхньої 

травної системи: 

А – відсутня; 

Б - замкнена з одним отвором; 

В – наскрізна з ротовим та анальним отворами. 

 
 

10.1 10.2 

 
 

10.3 10.4 

 

 

10.5 10.6 

 



В11. Розгляньте наведені нижче зображення черепів. 

 

Вкажіть, на яких рисунках зображено черепи: 

11.1 корови;   11.2 вовка;   11.3 миші;   11.4 кішки;   11.5 кажана;  

11.6 коня;   11.7 дельфіна;  11.8 зайця;   11.9 свині;   11.10 слона. 

Вкажіть, черепам яких тварин, що зображені на рисунках, відповідають зубні формули: 

11.11.            11.12.           11.13.  

11.14.            11.15.          11.16.   

11.17     11.18        11.19     11.20  

Які з зображених черепів належать тваринам: 

11.21. з ряду парнокопитні; 

11.22. з ряду гризуни; 

11.23. з ряду хижі; 

11.24. що мають одну зміну зубів протягом життя; 

11.25. що мають гетеродонтні зуби; 

11.26. травоїдним; 

11.27. всеїдним; 

11.28. що не жують свою їжу.  



В12. Дайте відповіді стосовно тварини, зображеної на рисунку 

 

12.1. Належить до типу: 

а) Плоскі черви; 

б) Круглі черви; 

в) Кільчасті черви; 

г) Членистоногі. 

12.2. Видільна система: 

а) протонефридії; 

б) метанефридії; 

в) хвостова нирка; 

г) тулубова нирка. 

12.3. Дихальна система: 

а) відсутня; 

б) зябра; 

в) легені; 

г) трахеї. 

 

В13. Встановіть відповідність між зображеннями тварин та назвами рядів, до яких вони 

належать: 

А – Комахоїдні; Б – Гризуни; В – Рукокрилі; Г – Примати; Д – Хижі. 

 

 

13.1 13.2 

  

13.3 13.4 

 



В14. Нижче зображено чотири пари тварин: 

14.1 

  

14.2 

 

 

14.3 

  

14.4 

 
 

 

Для кожної пари зазначте, які критерії з наступного переліку об'єднують зображених тварин. 

А - Кількість камер у серці;  Б - Середовище існування;  В - Легеневе дихання; 

Г - Зяброве дихання;  Д - Відсутність внутрішнього скелету; Е - Тип нервової системи. 


