
Біологія 

      9 клас 

      27/04 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) 9 класу 

Прізвище,  ім’я  

Потім відкриваєте листок і зверху починаєте давати відповіді.  

Відповіді даєте за варіантами: 

І варіант пишуть: 
Білоус 

Гудзинський 

Домброван 

Заяць 

Какарук 

Кодос 

Люлє 

Овчиннікова 

Поліщук 

Севрюгіна 

Спатар 

Тарнавський 

Чепелюк 

Ясинський. 

Всі інші пишуть варіант ІІ 

Варіант І 

І рівень 

Виберіть одну правильну відповідь (0,5 б.) 
1. Термін «екологія» у 1866 році запропонував видатний німецький біолог: 

а) К. Мебіус; б) А. Тенслі; в) Е. Геккель; г) Ю. Лібіх. 

2. Зв`язки між популяціями різних видів бувають: 

а) антагоністичними, нейтральними та мутуалістичними; б) екологічними та 

зворотніми; в) оборотніми та необоротніми; г) мутуалістичними, 

просторовими, домінуючими. 

3. Популяції автотрофних організмів, здатних синтезувати органічні 

речовини з неорганічних, називають: 

а) консументи; б) продуценти; в) редуценти; г) антагоністи. 

4. Обмін речовинами між абіотичною і біотичною частинами екосистем являє 

собою: 

а) колообіг речовин; б) правило екологічної піраміди; в) трофічну сітку; г) 

піраміду біомаси. 



5. Залежно від природи та особливостей дії екологічні фактори поділяють на: 

а) продуценти, консументи, редуценти; б) абіотичні, біотичні, антропогенні; 

в) природні і штучні; г) інтенсивні та пасивні. 

6. Вкажіть, який державний документ містить інформацію про сучасний стан 

видів тварин і рослин, які перебувають під загрозою зникнення, та про 

заходи щодо їхнього збереження: 

а) Охорона природи; б) Природний заповідник; в) Заказник; г) Червона книга. 

ІІ рівень 

Дайте визначення термінам (1 б.) 

7. Біосфера – це … 

8. Заказник – це … 

9. Консументи – це … 

ІІІ рівень 

Завдання на відповідність та послідовність (2 б.) 
10. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:  

1. Сукцесія;                         а) зовнішня тверда оболонка Землі; 

2. Літосфера;                       б) спрямовані послідовні зміни угруповань  

3. Антропогенні фактори             організмів,  які з часом приводять до  

4. Редуценти                                  перетворення самої екосистеми; 

                                                    в) популяції організмів, які, споживаючи  

                                                        мертву органічну речовину, розкладають її  

                                                        до неорганічних сполук; 

                                                    г) прямий вплив людини  на навколишнє  

                                                        середовище та наслідки її діяльності. 

11. Розташуйте етапи первинної сукцесії по порядку їх виникнення:  

а) заселення первинного грунту мохами; б) утворення трав`янистого 

рослинного покриву; в) оселення лишайників на скельній породі; г) 

формування угруповання із світлолюбних деревних і трав`янистих рослин; д) 

формування екосистеми лісу. 

ІV рівень 

Дайте розгорнуту відповідь (2 б.) 

12. Що таке екосистеми і чому вони не можуть існувати без продуцентів? 

Відповідь обгрунтуйте. 

 

ІІ варіант 

І рівень 

Виберіть одну правильну відповідь (0,5 б.) 

1. Термін «біогеоценоз» у 1942 році запропонував відомий еколог: 

а) К. Мебіус; б) Е. Зюсс; в) Е. Геккель; г) В. М. Сукачов. 

2. Поява й розвиток рослинних угруповань у місцях, де рослинності раніше 

не було являє собою: 

а) первинну сукцесію; б) екосистему; в) вторинну сукцесію; г) агроценоз. 

3. Популяції гетеротрофних організмів, які живляться живими істотами чи 

мертвою органічною речовиною, називають: 

а) консументами; б) продуцентами; в) редуцентами; г) антагоністами. 



4. Переплітаючись ланцюги живлення утворюють: 

а) колообіг речовин; б) правило екологічної піраміди; в) трофічну сітку; г) 

піраміду біомаси. 

5. Вкажіть, яка рослина занесена до Червоної книги України: 

а) Зозулині черевички; б) Коронарія зозулин цвіт; в) Астрагал 

солодколистий; г) Вербозілля лучне. 

6. Вкажіть, які природні території, створені з метою збереження і відтворення 

певних природних комплексів або окремих видів організмів: 

а) Національний природний парк; б) Природний заповідник; в) Заказник; г) 

Біосферний заповідник. 

ІІ рівень 

Дайте визначення термінам (1 б.) 
7. Екосистема – це … 

8. Природний заповідник – це … 

9. Продуценти – це … 

ІІІ рівень 

Завдання на відповідність та послідовність (2 б.) 

10. Встановіть відповідність між терміном та його визначенням:  

1. Закон оптимуму;         а) водна оболонка Землі; 

2. Гідросфера;                 б) кожний з факторів має лише певні межі  

3. Мутуалізм;                       позитивного впливу на організми; 

4. Ланцюг живлення;      в) послідовності, у яких особини одного виду, їхні   

                                               рештки або продукти життєдіяльності слугують  

                                               об`єктом живлення для організмів іншого; 

                                            г) взаємовигідне співжиття організмів. 

11. Розташуйте етапи вторинної сукцесії по порядку їх виникнення:  

а) формування молодого соснового лісу; б) зникнення культурних рослин; в) 

формування трав`янисто-чагарникової рослинності; г) розвиток бур`янів. 

ІV рівень 

Дайте розгорнуту відповідь (2 б.) 
12. Що таке біосфера і чому її не можна вважати окремою оболонкою Землі? 

Відповідь обгрунтуйте. 
 

 

9 клас  

Біологія 

29/04 

Тема. Введення в культуру рослин. Одомашнення тварин 

Д/з опрацювати §54, 55 Заповнити таблицю «Походження свійських тварин» 

Архар, муфлон   

Тарпан   

Тур   



Кабан   

Банківські кури   

Сірий гусак   

Сріблястий карась   

  

 

 9 клас  

Біологія 

04/05 

Тема. Поняття про селекцію. Методи селекції рослин і тварин 

Д/з опрацювати повторити §55  

Класичні методи селекції організмів 

Метод селекції Сутність методу Де застосовується 

Масовий добір 

Відбір багатьох особин з 

потрібними ознаками без 

урахування ознак батьків. 

Найдавніший і найпростіший 

метод селекції 

Переважно в селекції 

рослин і мікроорганізмів, 

у селекції тварин дуже 

рідко через малу кількість 

нащадків 

Індивідуальний 

добір 

Відбір одиничних особин з 

потрібними ознаками з 

урахуванням ознак батьків і 

складанням родоводів (у 

селекції тварин) 

В усіх галузях селекції 

Створення 

чистих ліній 

Виведення гомозиготних 

особин з однаковим 

генотипом по великій 

кількості генів 

У селекції рослин, тварин 

і мікроорганізмів 

Гібридизація: 
Штучне схрещування особин 

з різними ознаками 
  

— віддалена 

гібридизація 

Схрещування особин, які є 

представниками різних видів 

Переважно в селекції 

рослин. У тварин більша 

частина таких гібридів є 

неплідною 

— споріднене 

схрещування 

(інбридинг) 

Схрещування особин однієї 

породи або навіть з 

однієї родини 

У селекції тварин 

— неспорід-

нене 

схрещування 

(аутбридинг) 

Схрещування особин різних 

порід 
У селекції тварин і рослин 



 

Визначте географічне розташування центрів походження та виберіть 

приклади культурних рослин, що походять із названих центрів. Заповніть у 

робочому зошиті таблицю. 

ЦЕНТРИ ПОХОДЖЕННЯ І РІЗНОМАНІТНОСТІ КУЛЬТУРНИХ 

РОСЛИН 

Назва Географічне 

розташування 

Батьківщина 

культурних рослин 

1. Південноазійський   

2. Східноазійський   

3. Південно-західноазйський   

4. Середземноморський   

5. Абіссінський   

6. Центральноамериканський   

7. Андійський   

 

 

9 клас  

Біологія 

06/05 

Тема. Огляд традиційних біотехнологій 

Д/з опрацювати §56. Дайте визначення термінам в розділі «Ключові терміни і 

поняття» на с. 237. 

Переглянувши відеоролик за посиланням 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQ 

дайте відповідь на питання на с. 237 в розділі «Поміркуйте» 

 

 

 

9 клас  

Біологія 

13/05 

Тема. Основи генетичної та клітинної інженерії 

Д/з опрацювати §57 с.238-239.  

Переглянувши відеоролик за посиланням  

https://www.youtube.com/watch?v=kPzI-m2xhCM 

https://www.youtube.com/watch?v=mZ7kbJkLwoQ
https://www.youtube.com/watch?v=kPzI-m2xhCM


дайте відповідь на питання «Перспективи розвитку генної і клітинної 

інженерії в медицині» 

 

 

9 клас  

Біологія 

18/05 

Тема. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині. 

Генетично модифіковані організми. 

Д/з опрацювати §57 с.241-242, §58.  

Переглянувши відеоролик за посиланням  

https://sites.google.com/site/organismyelint/video 

https://www.youtube.com/watch?v=YvjKsyntgI4 

https://www.youtube.com/watch?v=JR7bAjfEQcU 

заповніть таблицю 

Позитивні риси ГМО Негативні риси ГМО 

  

 

Дайте відповідь на питання «В чому полягає різниця ГМО та химерних 

організмів між собою?» 

 

 

9 клас  

Біологія 

20/05 

Тема. Узагальнення знань за темою «Біологія як основа біотехнології та 

медицини» 

Виконайте письмово тест на с. 245-247 з питання №1-19 та надайте відповідь 

на одне з питань №20-№31 

 

 

9 клас  

Біологія 

25/05, 27/05 

Тема. Узагальнення. Основні загальні властивості живих систем 

Опрацювати матеріал на с. 248-249. Скласти кросворд з ключовим словом  

БІОТЕХНОЛОГІЯ, або ребус 

https://sites.google.com/site/organismyelint/video
https://www.youtube.com/watch?v=YvjKsyntgI4
https://www.youtube.com/watch?v=JR7bAjfEQcU

