
Біологія 

6 клас 

09/04 Тема. Порівняння будови мохів, папоротей, покритонасінних 

(квіткових) рослин  

В зошиті записати  

Дев’яте квітня  

Практична робота №3 

Порівняння будови мохів, папоротей, покритонасінних (квіткових) рослин 

Мета роботи: ….  

Матеріал: ….                         С. 209 (списати) 

Обладнання: … 

 

Роботу виконайте за інструктивною карткою на с. 208-209. 

Заповніть таблицю на с. 210. Дайте відповідь на питання нижче таблиці 

(пункт 5) 
 

 

 

Біологія 

6 клас 

10/04 Тема. Вибір видів кімнатних рослин, для вирощування в певних умовах 

В зошиті записати  

Десяте квітня  

Практична робота №4 

Вибір видів кімнатних рослин, для вирощування в певних умовах 

Мета роботи: ….  

Обладнання: ….                         (списати з картки) 

Роботу виконайте за інструктивною карткою  



 

У висновку  дати відповіді на питання 6 на с. 211 

 

 

 

 

 

 

 



 

Біологія 

6 клас 

16/04 Тема. Екологічні групи рослин. Життєві форми. 

Д/з Опрацювати §45, на с. 202 з розділу «Терміни і поняття, які потрібно 

засвоїти» виписати визначення цих термінів в зошит 

 

 
 

Біологія 

6 клас 

17/04 Тема. Рослинні угруповання 

Д/з Опрацювати §46 Дати письмову відповідь на контрольні запитання на  

с. 209 

 

 

 

Біологія 

6 клас 

23/04 Тема. Значення рослин для існування життя на планеті Земля. Значення 

рослин для людини. 

Дайте письмову відповідь на запитання (саме запитання НЕ писати) 

1. Вегетативні органи рослин… 

2. Генеративні органи рослин… 

3. Частина квітки, в якій утворюються насінні зачатки… 

4. Частина квітки, в якій утворюється пилок… 

5. Група квіток, розміщених в певному порядку… 

6. Як називаються рослини, що мають квітку, плід, насінину? 

7. Покритонасінні поділяються на два класи… 

8. Ознаки рослин класу Дводольні … 

9. Ознаки рослин класу Однодольні… 

10. В якому угрупованні росте журавлина?  

11. Рослинне угруповання де переважають дерева  …… 

12. Які штучні угруповання створює людина?  

 

 

 

 

 

 

 

 



Біологія 

      6 клас 

      24/04 Контрольна робота  

(На окремих подвійних аркушах, які ви зберігаєте пишете контрольну роботу 

і направляєте її для перевірки) На першій сторінці відступаєте зверху 12 

клітинок і з лівого боку 6 клітинок і підписуєте роботу 

Контрольна робота 

з біології  

за ІІ семестр 2019 – 2020 н.р. 

учня (учениці) 6 класу) 

Прізвище,  ім’я  

Потім відкриваєте листок і зверху починаєте давати відповіді.  

Варіант І                                                  

Тестові завдання з однією правильною відповіддю: 

1. За допомогою вітру поширює свої плоди:  

а) кульбаба;  

б) огірок;  

в) лопух; 

г) томат. 

2.Зазначте групу рослин, до якої належать пшениця, 

 ячмінь, жито, рис, кукурудза:   

а)  плодові культури;  

б) овочеві культури; 

в)  зернові;  

г)  ягідні. 

3.Назвіть комахоїдну рослину  

 а)  росичка;  

 б)  калина;  

 в) ромашка;  

 г) троянда.  

 

 



 4.До голонасінних рослин належить 

 а) клен; 

 б) тополя;  

 в) малина;  

 г) модрина. 

5. Ознакою, характерною для мохів є: 

а) наявність ризоїдів;   

б) гетеротрофне живлення; 

в) обмежений ріст;   

г) розмноження насінням. 

 

6.Встановіть відповідність між рослинами та типом суцвіть. 

1 Смородина,черемха, люпин А Зонтик 

2 Цибуля, вишня, часник Б Волоть 

3 Бузок, виноград В Кошик 

4 Жито, пшениця Г Китиця 

5 Соняшник, айстра, кульбаба Д Складний колос 

 

7. Встановіть відповідність: 

 

А)Соковиті плоди 

 

 

 

1) Кістянка 

2) Крилатка 

3) Ягода 

Б)Сухі плоди 

 

4) Горіх 

5) Коробочка 

6) зернівка 

 

Доповніть незакінчене речення:   

 
 8. Двостатева квітка має тичинки і .................  .                                      

 9. Крилоподібні придатки у плодів ясена сприяють  їхньому......................... 

10. Запліднення у квіткових рослин відкрив С. Навашин і назвав його ……… 

 

 

 

 

 



11. Вкажіть на малюнку основні частини квітки : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Дайте відповідь на запитання: 

Чому людина повинна дбати про збереження та охорону природи? 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  


