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 Теоретичний тур :: 8 клас 
 

 

Тест А 
 Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, який із запропонованих варіантів відповідей 

є правильним. У завданнях цієї групи з чотирьох варіантів відповідей вірним є тільки один. 

Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 

1. Нитчаста зелена водорість це: 

 а) хлорела; 

 б) ламінарія;  

 в) спірогіра;  

 г) вольвокс. 

2. Бактерії утворюють спори для: 

 а) статевого розмноження; 

 б) нестатевого розмноження; 

 в) аеробного дихання; 

 г) переживання несприятливих періодів.  

3. Вода потрібна для розмноження спорових 

рослин тому, що в ній відбувається рух: 

 а) сперматозоїдів до яйцеклітин;  

 б) яйцеклітин до сперматозоїдів; 

 в) сперматозоїдів до спор; 

 г) спор до спорангіїв. 

4. Яка основна хімічна речовина характерна 

для клітинних оболонок справжніх 

грибів: 

 а) суберин; 

 б) хітин;  

 в) муреїн; 

 г) лігнін. 

5. Подвійне запліднення у рослин відкрив: 

 а) К.Л.Тімірязєв; 

 б) С.Г.Навашин;  

 в) І.В.Мічурін;  

 г) В.І. Вернадський. 

6. Із заплідненої яйцеклітини розвивається: 

 а) зародок насінини;  

 б) ендосперм; 

 в) оплодень; 

 г) насінна шкірка. 

7. Яку функцію виконує камбій? 

 а) твірну;  

 б) захисну;  

 в) опорну; 

 г) транспортну. 

8. Назвіть рослину, з якої виробляють муку, 

крупу та олію? 

 а) гречка; 

 б) пшениця; 

 в) рапс; 

 г) кукурудза.  

9. Супротивне листкорозташування має: 

 а) бузок;  

 б) дуб; 

 в) кукурудза; 

 г) вишня. 

10. До родини Тонконогові належать: 

 а) айстра, тонконіг, гречка; 

 б) бук, дуб, граб; 

 в) бамбук, овес, просо;  

 г) жито, картопля, пшениця. 

 

11. Структурна частина кореня, яка захищає 

зону росту: 

 а) кореневий чохлик;  

 б) кореневі волоски; 

 в) додаткові корені;  

 г) коренева шийка. 

12. Зображена на рисунку рослина  

 

розмножується: 

 а) спорами з виростами; 

 б) насінням із "крильцями";  

 в) соковитими ягодами; 

 г) сухими горіхами. 

13. У клітинах якого організму відбувається 

утворення зиготи малярійного плазмодія? 

 а) малярійного комара;  

 б) річкового рака; 

 в) мухи цеце; 

 г) людини. 

14. У складі якого організму зустрічаються 

клітини, зображені на рисунку? 

 

 а) мідія; 

 б) аурелія;  

 в) нереїс; 

 г) мокриця. 

15. Чим є зображений на фотографії 

довгастий елемент? 

 

 а) засохлими екскрементами мамонта; 

 б) елементом кінцівки сучасної комахи; 

 в) лускою вимерлої акули; 

 г) черепашкою вимерлого молюска.  

16. Яким шляхом живляться паразитичні 

стьожкові черви? 

 а) перетравлюють кров організму хазяїна; 

 б) перетравлюють тканини травної 

системи хазяїна; 

 в) всмоктують поживні речовини 

поверхнею тіла;  

 г) у дорослому стані не живляться. 

17. На рисунку зображено послідовні стадії 

функціонування певної структури 

організму найпростіших. 

 

Більшість організмів, які мають таку 

структуру, ведуть такий спосіб життя: 

 а) мешкають у прісній воді;  

 б) мешкають у морській воді; 

 

 в) мешкають в порожнині травної системи 

ссавців; 

 г) є внутрішньоклітинними паразитами. 



18. Сарана належить до ряду: 

 а) Двокрилі; 

 б) Лускокрилі; 

 в) Перетинчастокрилі; 

 г) Прямокрилі.  

19. Паразитичною комахою з неповним 

метаморфозом є: 

 а) блоха собача; 

 б) воша головна;  

 в) малярійний комар; 

 г) коростяний свербун. 

20. Сітчасті структури, подібні до зображеної 

на рисунку 

утворюють представники типу: 

 а) Молюски; 

 б) Членистоногі;  

 в) Кільчасті черви; 

 г) Кишковопорожнинні. 

 

Тест Б 
Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є 

правильними. У завданнях цієї групи з п’яти варіантів відповідей вірними можуть бути від 

одного до п’яти. Закресліть потрібні літери у бланку для відповідей. 

Бажаємо успіху! 

 

1. До фотосинтезу здатні: 

 а) деякі бактерії;  

 б) шапкові гриби; 

 в) зелені водорості;  

 г) голонасінні рослини;  

 д) покритонасінні рослини.  

2. До паразитичних грибів належать: 

 а) мукор; 

 б) дріжджі;  

 в) пеніцил;  

 г) сажка;  

 д) ріжки.  

3. Оберіть твердження, які вірно 

характеризують симбіоз гриба та 

водорості у лишайниках. 

 а) грибний компонент лишайника ніколи 

не зустрічається в природі у 

вільноживучому стані;  

 б) грибний компонент лишайника 

отримує від водоростей поживні 

органічні речовини;  

 в) грибний компонент лишайника 

отримує від водоростей воду і 

неорганічні речовини; 

 г) водоростевий компонент лишайника 

отримує від гриба воду і неорганічні 

речовини;  

 д) водоростевий компонент лишайника 

ніколи не зустрічається в природі у 

вільноживучому стані. 

4. Видатний біолог Ернст Геккель у книзі 

"Kunstformen der Natur" наводить таке 

зображення: 

 

Воно ілюструє різноманітність 

черепашок такої групи рослин: 

 а) Ціанобактерії; 

 б) Зелені водорості; 

 в) Бурі водорості; 

 г) Діатомові водорості;  

 д) Червоні водорості. 

5. Вкажіть правильні твердження стосовно 

зображеного на рисунку плода. 

 

 а) це плід квіткової рослини;  

 б) він соковитий, однонасінний; 

 в) він сухий, розкривний;  

 г) називається стручок; 

 д) називається біб.  

6. Вкажіть структури, з якими зливаються 

спермії при подвійному заплідненні: 

 а) пилкова трубка;  

 б) клітини стінки зав’язі; 

 в) центральна клітина;  

 г) яйцеклітина;  

 д) клітини супутники. 

7. Що таке яровизація? 

 а) колосіння ярих культур; 

 б) залежність переходу рослин до 

репродукції від знижених температур;  

 в) проморожування насіння перед 

висівом; 

 г) висівання насіння під зиму; 

 д) ріст ярих культур. 

8. Виявлено, що у листках з середини крони 

хлорофілу міститься менше, аніж в 

листках з верхівкової частини крони. Що 

є причиною цього явища? 

 а) листки отримують менше поживних 

речовин;  

 б) листки отримують менше світла;  

 в) листки отримують менше кисню; 

 г) листки менше нагріваються; 

 д) листки отримують менше води. 

9. Складна оцвітина характерна для таких 

рослин: 

 а) тюльпан;  

 б) часник; 

 в) яблуня;  

 г) лілія; 

 д) картопля.  

10. Оберіть твердження, що правильно 

характеризують Рис посівний. 

 а) вирощування потребує занурення 

нижньої частини пагона у воду;  

 б) вирощування відбувається на 

кам’янистому субстраті; 

 в) листки мають сітчасте жилкування; 

 г) належить до родини Тонконогові;  

 г) належить до родини Айстрові. 

11. До вищих спорових рослин належать: 

 а) щитник чоловічий, молодило руське, 



хвощ польовий; 

 б) страусове перо звичайне, болиголов 

плямистий, адіантум венерин волос; 

 в) баранець звичайний, молодильник 

озерний, куга озерна; 

 г) аспленій сколопендровий, хвощ 

польовий, страусова перо звичайне;  

 д) молодильник озерний, баранець 

звичайний, цистоптерис судетський.  

12. Оберіть пари рослин, що належать до 

однієї родини. 

 а) капуста і редька;  

 б) арахіс і кукурудза; 

 в) тюльпан і часник;  

 г) яблуня і шипшина;  

 д) томат і картопля.  

13. До гермафродитів належать: 

 а) аскарида; 

 б) гідра зелена; 

 в) гострик; 

 г) дощовий черв'як; 

 д) травневий хрущ. 

14. Пристосуванням стьожкових червив до 

паразитичного способу життя є: 

 а) розвинута зорова система; 

 б) розвинута статева система;  

 в) розвинута травна система; 

 г) наявність на головному кінці тіла 

органів прикріплення;  

 д) численні вирости на поверхні тіла.  

15. У яких із перелічених тварин відсутня 

нервова система? 

 а) кишковопорожнинні; 

 б) реброплави; 

 в) комахи; 

 г) плоскі черви; 

 д) губки.  

16. Життєвий цикл сцифоїдних медуз 

включає у себе кілька стадій розвитку: 

(А) медуза, (Б) яйце, (В) планула 

(личинка), Г (поліп). Розташуйте їх у 

правильному порядку, починаючи з 

яйця. 

 а) Б → В → А → Г; 

 б) Б → А → Г → В; 

 в) Б → А → В → Г; 

 г) Б → В → Г → А;  

 д) Б → Г → А → В. 

17. Вкажіть риси будови тіла, притаманні 

кільчастим червам: 

 а) первинна порожнина тіла; 

 б) вторинна порожнина тіла;  

 в) сегментованість тіла; 

 г) наявність двокамерного серця; 

 д) черевний нервовий ланцюг. 

18. Синантропні види тарганів (що живуть у 

людських приміщеннях), за відсутності 

іншої їжі, здатні поїдати папір, який 

складений, практично, із чистої 

целюлози, котра не розщеплюється 

травними ферментами. Яким чином 

тарганам вдається засвоювати цей 

матеріал? 

 а) завдяки подрібненню; 

 б) завдяки кишковим симбіонтам; 

 в) завдяки дії жовчі; 

 г) завдяки дії спеціальних гормонів; 

 д) завдяки речовинам жирового тіла. 

19. Вкажіть комах із неповним 

перетворенням: 

 а) хрущ травневий; 

 б) богомол звичайний; 

 в) клоп-солдатик; 

 г) цикада ясенева; 

 д) муха хатня. 

20. Які з перелічених елементів будови тіла 

відсутні у комах?  

 а) головний мозок; 

 б) слинні залози; 

 в) замкнена кровоносна система;  

 г) членисті кінцівки; 

 д) легені.  

 

Тест В 

Уважно прочитайте наступні запитання. Подумайте, які з запропонованих варіантів відповідей є 

правильними. Спосіб відповіді на ці запитання вказано у кожному з них. Зверніть увагу на листок 

для відповідей. Бажаємо успіху! 

 

В1. Квітка — це вкорочений пагін квіткових рослин з обмеженим ростом, який є органом 

насіннєвого розмноження. Проаналізувавши малюнок дайте відповіді на наступні запитання. 

 

1.1. - 1.6. Встановіть відповідність між елементами рисунка, позначеними цифрами, та їхніми 

назвами з переліку: 

А – маточки; Б – пелюстки; В – квітколоже; Г – тичинки; Д – чашолистки; Е - квітконіжка. 

1.7. Якщо у квітці присутні структури під 

номерами 3 і 5, то оцвітина буде називатися  

а) проста;  

б) подвійна;  

в) неповночленна;  

г) гола.  

1.8. З яких елементів складається структура, 

позначена цифрою 1? 

а) зав’язь, стовпчик, приймочка; 

б) пиляк, тичинкова нитка;  

в) тичинкова нитка, приймочка; 

г) віночок, пиляк, чашечка. 

 



В2. Життєвий цикл – це послідовність стадій розвитку, які проходять більшість організмів у 

процесі онтогенезу. Проаналізувавши малюнок, дайте відповіді на наступні запитання. 

 

2.1. Вкажіть, життєвий цикл представника 

якого відділу вищих рослин зображений на 

рисунку. 

а) Папоротеподібні;  

б) Хвощеподібні; 

в) Плауноподібні;  

г) Покритонасінні. 

2.2. Яка структура позначена цифрою 4? 

а) спорофіт; 

б) гаметофіт;  

в) спорокарпій;  

г) спорангій. 

2.3. Якою є функція структур, позначених 

цифрами 2 і 3? 

а) вегетативне розмноження; 

б) ріст і розвиток; 

в) поділ; 

г) статеве розмноження.  

2.4. На етапі, позначеному цифрою 5, рослина 

продукує: 

а) чоловічі гамети; 

б) жіночі гамети;  

в) плоди;  

г) спори.  

 

В3. Встановіть відповідність між переліченими тваринами та особливостями їхньої дихальної 

системи. 

Типи дихальної системи: 

А - зябра; 

Б - легені; 

В - трахеї; 

Г - дихальна система відсутня. 

 

Тварини: 

3.1 - Медоносна бджола; 

3.2 - Річковий рак; 

3.3 - Виноградний слимак; 

3.4 - Молочно-біла планарія; 

3.5 - Гігантський кальмар. 

 

В4. Встановіть відповідність між зображеннями ротових апаратів, їхніми назвами та 

представниками, для яких вони характерні.  

Назви ротових апаратів: 

А -  гризучий; 

Б - колючо-сисний; 

В – сисний; 

Г – лижучий; 

Д - лижучо-гризучий. 

 

Представники: 

Е - медоносна бджола; 

Ж - білан капустяний; 

З - хатня муха; 

К - рудий тарган; 

Л - комар звичайний (самка). 

Зображення ротових апаратів: 

 
 

4.1 4.2 

 

 

4.3 4.4 

 


