
7-А  клас 
 

7-Б клас 
 

27/04 
 

Тема. Ланцюги живлення. Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемі 
 

Д/з  опрацювати §52. Перегляньте відеофільм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=bRbORKEK7yI 

та складіть за трофічною сіткою (мал. 315 с. 230) можливі 

ланцюги живлення. Наприклад 

Опале листя     дощовий черв’як      дрізд (птах)      кішка       вовк      

(ПАМЯТАЙТЕ: ланцюг живлення складається максимум з 4-5 ланок та починається 

завжди з рослин або їх решток (сіно, опале листя ….) 

 

 

7-А  клас  04/05 
 

7-Б   клас  29/04,  04/05 
 

Тема. Взаємозв’язок компонентів екосистем. 

    Д/з  виконати творче завдання на с. 232 

 

 

7-А  клас  08/05 
 

7-Б   клас 06/05 
 

Тема. Співіснування організмів в угрупованнях. Вплив людини та її 

діяльності на організми. Екологічна етика. 

    Д/з  опрацювати §53, за посиланням переглянути до цього параграфу 

відеоролик https://www.youtube.com/watch?v=XR-aEAF8vSE 

Доповніть запропоновану схему (слова для довідок: конкуренція, 

паразитизм, внутрішньовидові зв’язки, коменсалізм, міжвидові зв’язки, 

мутуалізм, хижацтво) 

Типи зв’язків  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRbORKEK7yI
https://www.youtube.com/watch?v=XR-aEAF8vSE


7-А  клас 15/05 

7-Б   клас 13/05 
 

Тема. Природоохоронні території. Червона книга України 

Д/з  опрацювати §54. Дати відповіді на запитання  

1. Що таке пам’ятка природи? 
2. Які ви знаєте заповідники? 
3. Назвіть типи природоохоронних територій. 
4. Тест на встановлення відповідності. 

 

Визначення Охоронні території 

А    На цій природоохоронній території 

дозволено проводити екскурсії для 

організованих туристів 

Б     Природоохоронна територія, на якій 

заборонені всі види діяльності 

В    Окремі об’єкти, які мають 

природоохоронне, наукове, естетичне або 

пізнавальне значення 

Г     Заклади, створені для збереження, 

акліматизації та господарського 

використання рідкісних та інших видів як 

місцевої, так і світової фауни 

Д    Природні ділянки суходолу, цілісність 

яких охороняється законами держави 

1   Заповідники 

2   Зоологічні парки 

3   Національні природні парки 

4   Пам’ятки природи 

5   Заповідне урочище 

6   Природно-заповідний фонд 

держави 

 

 

7-А  клас  

7-Б   клас  

18/05 
 

Тема. Різноманітність тварин свого краю. Віртуальна екскурсія. 

Д/з  за посиланням переглянути до цього параграфу відеоролик 

https://www.youtube.com/watch?v=-BJsomFxUrM 

В зошиті записати всіх тварин, які були згадані у даному фрагменті. 

Складіть кросворд за §54 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-BJsomFxUrM


7-А  клас    22/05 

7-Б   клас    20/05 

 

Тематична контрольна робота з теми «Організми і середовище існування». 

Виконайте тестові завдання 1-6, виберіть одну правильну відповідь (кожна 

правильна відповідь - 1 бал). 

1. Виберіть приклад, що ілюструє вплив на тваринні організми 

антропогенного чинника. 

А синиці поїдають гусінь соснового коконопряда 

Б браконьєри застрелили молодого зубра 

В зграя вовків уполювала кволу козулю 

Г тепле вологе літо сприяло розмноженню попелиці 

2. Які пристосування до життя в умовах низьких температур має тварина, 

зображена на малюнку? 

 
 

А щільне хутро, товстий прошарок жиру 

Б пір'яний покрив, змащений жиром 

В білий колір хутра, який зігріває 

Г гострі кігті для полювання на рибу 

3. Виберіть приклад впливу на тваринні організми біотичних екологічних 

чинників. 

А тепла весна сприяла швидшому перетворенню пуголовків на жаб 

Б водна течія сприяє розселенню личинок 

В у місцях гніздівлі перелітних птахів людина створила заказники 

Г зростання популяції рисі призведе до зменшення популяції зайців 

4. Розгляньте малюнок. Яка тварина ланцюга живлення є фітофагом? 

 
                



5. Між щупальцями велетенської медузи мешкають дрібні рибки, яких 

медуза не зачіпає, оскільки вони приваблюють більшу рибу. Натомість 

отримують залишки їжі медузи. Як назвати таку форму стосунків? 

А паразитизм 

Б нейтралізм 

В мутуалізм 

Г коменсалізм 

6. Виберіть назву заповідника за описом: належить до найстарших і 

найбільших заповідників України, належить до біосферних. Розташований у 

степовій зоні Херсонської області. Є місцем гніздування багатьох перелітних 

птахів. 

А Карпатський 

Б Чорноморський 

В Асканія-Нова 

Г Дунайський 

7. Утворіть пари між прикладом співіснування організмів та його назвою (2 

бали). 

1 лось їсть траву, листки, гілки 

дерев 

2 два олені влаштували турнір за 

самку 

3 п’явка кінська присмокталася до 

ноги коня і смокче кров 

4 інфузорії допомагають 

перетравлювати їжу корові 

А паразитизм 

Б мутуалізм 

В конкуренція 

Г виїдання 

Д хижацтво 

  

8. Дайте коротку відповідь на запитання (2 бали). 

Назвіть кілька тварин, занесених до Червоної книги України. 

9. Складіть ланцюги живлення лісу (2 бали). 

 

 

 

 

 

7-А  клас  
 

7-Б   клас  

25/05 

Тема. Подібність у будові та проявах життєдіяльності рослин, бактерій, 

грибів, тварин – свідчення єдності живої природи 

Д/з  з параграфу УЗАГАЛЬНЕННЯ на с. 245-250 складіть коротку 

характеристику (за пунктами) царства Бактерій, царства Рослин, царства 

Грибів, царства Тварин 

 

 

 



7-А  клас    29/05 
 

7-Б   клас   27/05 
 

Тема. Узагальнення знань учнів за рік 

 

 


