
7-А  клас 

7-Б клас 

06/04 

Тема. Територіальна поведінка 

Д/з опрацювати §47. Перегляньте відеофільм за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=kvETE08jMLQ 

Розподіліть  на два стовпчика територіальну поведінку та репродуктивну 

поведінку у тварин: 

A) самець готує територію для кладки, робить ямку; 

Б) самець веде до вибраного місця самку; 

B) рибки рухаються по колу, окреслюючи територію «гнізда»; 

Г) самка відкладає ікру, самець її одразу запліднює; 

Д) самка одразу вміщує ікру в рот; 

Е) виношування ікри в роті самкою триває два тижні; 

Є) вихід «малюків» з рота матері; 

Ж) захист «малюків» протягом 4-5 днів; 

З) перехід «малюків» до самостійного життя. 

 

 

7-А  клас 10/04 

7-Б клас 08/04 

Тема. Соціальна поведінка. Типи угруповань тварин. 

Д/з опрацювати §48.  Виконати практичну роботу на с. 209 (фільми на 

іноземній мові, але Вам потрібно тільки їх переглянути і визначити тип 

поведінки (репродуктивна, харчова, територіальна …..) 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvETE08jMLQ


7-А  клас  

7-Б клас  

13/04 

Тема. Комунікація тварин. Використання тваринами знарядь праці. 

Елементарна розумова поведінка. Еволюція поведінки тварин, її 

пристосувальне значення. 

Опрацювати §49,50 

Переглянути відеоролик за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=nI4DEUbXyWM 

Дайте письмову відповідь на питання  «Так-Ні». Відповіді направте для 

перевірки 

1. Вправа «Так-Ні»: розподіліть твердження в дві колонки - правильні та 

неправильні. 

1. До «мовних» сигналів, якими тварини спілкуються між собою, належать 

писк, гавкіт, спів, вереск тощо . 

2. Риби спілкуються, випускаючи ультразвуки, які вловлюють бічною лінією. 

3. У дельфінів мовою спілкуванні є клацання, свистіння та ехолокація, якої 

ми не чуємо. 

4. Коти вигинають спину і настовбурчують шерсть, припадають до землі та 

голосно виють, демонструючи один одному свою агресивність. 

5. Бджоли, крім танцю бджоли-розвідниці, використовують у спілкуванні 

співочі сигнали . 

6. Сигналом є запах сечі в гепарда; її залишають на своїй території самці, 

позначаючи цим, що територію вже зайнято. 

7. Сигналом до ікрометання у самки триголкової колючки є червона пляма на 

черевці в самця, за яким вона пливе у гніздо. 

8. До мови тварин можна віднести й дотики. Наприклад, в олуш 

«фехтування» дзьобами є частиною ритуалу привітання під час шлюбного 

періоду. 

https://www.youtube.com/watch?v=nI4DEUbXyWM


9. Під час бійок олені не використовують свої роги, вони б'ються копитами та 

тулубом. 

10. Мова хімічних сигналів добре розвинена в мурашок. Вони передають 

інформацію одна одній дотиками своїх антен. 

11. Феромони - хімічні речовини, які тварини використовують для 

внутрішньовидової комунікації (бджоли, мурашки тощо). 

12. У ссавців, які ведуть груповий спосіб життя (слони, дельфіни, примати), є 

спеціальні сигнали, які закликають усю групу до спільних дій проти ворога . 

 

 

 

7-А  клас  17/04 

7-Б клас  15/04 

Тема. Контрольна робота №2 

(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) 7-А класу 

Прізвище,  ім’я  

Потім відкриваєте листок і зверху починаєте давати відповіді.  

 

7 КЛАС                    КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2                              

 

Оберіть одну правильну відповідь. 

1.До фітофагів належить:  а) бобер; б) вовк;  в) яструб; г) п'явка. 

  2.До сапротрофів належать: а) орел;  б) дощовий черв'як; в) жук – листоїд;  

     г) жаба. 

3.Як називається орган газообміну, що мають вигляд розгалужених трубочок: 

а)зябра;  б) легені;  в) повітряні мішки;  г) трахеї. 

  4.Скільки камер має серце журавля:  а) одну;  б) дві;  в) три;  г) чотири. 

  5.Якій тварині властивий реактивний рух: а) гідра;  б) ропуха;  в) манта;  

       г) аурелія. 

  6.Який метод використовують для дослідження міграцій птахів:  



    а) радіонашийники; б) мітка на пір'ї;  в) мічення кільцями; г) мітка з           

радіоактивними речовинами. 

  7.Як називається інстинкт повернення додому:  а) міграція;  б) адаптація;   

в) хомінг;  г) імпринтинг. 

 

8. До зоофагів належить:  а)коала;  б) личинки комарів; в) змія – яйцеїд; 

 г) корова. 

9.Які з тварин мають наскрізну травну систему: а) птахи; б) коралові поліпи;  

в)медузи;  г) плоскі черви. 

10.Зелені залози ракоподібних – це органи:  а) дихання; б)травлення;  

 в) виділення;  г)живлення. 

11.Які із вказаних груп тварин НЕ мають зовнішнього скелета:  а) кільчасті 

черви; б)комахи;  в) ракоподібні;  г) павукоподібні. 

12.Який із типів симетрії тіла притаманний собаці:  а) сферична;  б)двобічна;  

в)радіальна;  г) трибічна. 

13.Що із зазначеного є научінням:  а) пошук партнера;  б) будування гнізда;  

в)годування дитинчат;  г) використання палички для добування їжі. 

14.Які сигнали відіграють головну роль у спілкуванні кажанів:  а) хімічні;  

б)візуальні; в) звукові;  г) смакові. 

 

15. Установіть відповідність: 

 

1. безумовний рефлекс        а)  дитинча леопарда намагається піймати здобич  

                                                    під пильним контролем матері; 

2. умовний рефлекс             б)  оса приносить їжу у нору для майбутньої  

                                                    личинки; 

3. інстинкт                            в) мавпа відсмикує руку від гарячого предмета; 

4. научіння                           г)  акваріумні рибки підпливають до поверхні  

                                                   води, якщо постукати по стінці акваріума.     

 

 

                   

16. Установіть відповідність: 

 

1. безумовний рефлекс                      а) у корови починає виділятися слина  

2. інстинкт                                               коли вона  їсть траву; 

3. научіння                                          б) бджоли будують стільники;           

4. умовний рефлекс                            в) у собаки починає виділятися слина,  

                                                                  коли вона бачить їжу;                                                          

                                                              г) папуга повторює слова за людиною. 

                                                         

 

 

 



17. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного 

стовпчика. Укажіть ознаки, що характеризують комунікацію тварин: 

 

У яких тварин 

ключову роль у 

спілкуванні 

відіграють звукові 

сигнали? 

У яких тварин 

ключову роль у 

спілкуванні 

відіграють хімічні 

сигнали? 

Які з тварин здатні 

спілкуватися за 

допомогою 

ехолокації? 

 

1. бджоли 1. ведмеді 1. дельфіни 

2. ящірки 2. сови 2. ведмеді 

3. солов'ї 3. дельфіни 3. солов'ї 

 

 

18. Виберіть по одному правильному варіанту відповідей із кожного 

стовпчика. Укажіть ознаки, що характеризують комунікацію тварин: 

 

У яких тварин 

ключову роль у 

спілкуванні 

відіграють звукові 

сигнали? 

У яких тварин 

ключову роль у 

спілкуванні 

відіграють хімічні 

сигнали? 

Які з тварин здатні 

спілкуватися за 

допомогою 

ехолокації? 

1. мурахи 1. синиці 1. мавпи 

2. вовки 2. мурахи 2. кажани 

3. змії 3. жаби 3. олені 

 

 

 

7-А  клас 24/04  

7-Б клас  22/04 

Тема. Поняття про екосистему та чинники середовища 

Д/з. Опрацювати  §51 

Письмово виконати творче завдання на с. 227 


