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Компетентністні завдання з біології  

Завдання 1 

Біоніка це наука, завдяки якій вдається вирішувати багато інженерних 

проблем, орієнтуючись на будову живих організмів, процеси їх життєдіяльності 

та поведінку. 

Питання 1. Машина для осушення боліт має плуг, що прориває шари 

землі, а інша її частина – дренер – прокладає канал, втоптуючи ґрунт. 

Поведінку якої тварини скопіювали інженери-конструктори для її створення?  

А) дощового черв’яка 

Б) жука-гнойовика 

В) крота 

Г) землерийки 

Відповідь: В. 

Питання 2. Дерево з точки зору геометрії складається з двох конусів. 

Крона – це конус донизу, а корінь та стовбур – конус догори. Якою 

характеристикою володіють будинки, побудовані в даному стилі?  

А) добре освітлені 

Б) надзвичайно легкі 

В) відштовхують вологу 

Г) надзвичайно міцні 

Відповідь: А. 

Питання 3. Столяри-покрівельники, будуючи дах будинку, до основної 

балки перпендикулярно приєднують поперечні балки і вже на них кріплять 

дошки. Яку частину рослини копіюють вони в своїй роботі?  

А) корінь та кореневий чохлик 

Б) пагін та флоему 

В) листок та жилкування 

Г) цибулину та денце 

Відповідь: В.  

Питання 4. Харківська ТЕЦ-5 має одну з двох найвищих труб в України, 

висота якої 330 м. Частини труби з’єднані між собою жорсткими сталевими 
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кільцями. Серед рослин є види, що мають подібну будову. До якої родини їх 

відносять?  

А) Букові 

Б) Злакові 

В) Лаврові 

Г) Вербенові 

Відповідь: Б. 

Питання 5. Сьогодні важко уявити своє життя без якісного стильного 

одягу та взуття. Для зручності та швидкості одягання ґудзики та шнурки 

часто замінюють на застібки-липучки, нитки яких якісно зчіплюються між 

собою. Особливості будови якої частини тіла тварин модельєри взяли за 

основу? 

А) пір’я 

Б) дзьоба 

В) кігтів 

Г) щелеп 

Відповідь: А.  

Завдання 2 

Під час проведення тижня біології в школі, семикласники вирішили за 

допомогою досліду продемонструвати як мухи можуть переносити збудників 

хвороб.  Для цього вони наловили мух, взяли 2 банки, крейду і чорний 

гофрований папір.  

  Спробуйте змоделювати дослід кмітливих семикласників. 

 Відповідь: банка 1. Насипати порошку з крейди і впустити мух, щоб вони 

забруднилися. Банка 2. Перемістити мух, які повзаючи по чорному паперу, 

залишатимуть білі сліди – «збудників хвороб». 

Завдання 3  

 Вивчаючи різноманітність риб, члени шкільного гуртка помітили цікаву 

особливість: стінки кишечники бразильського сомика каліхта і нашого 

українського в’юна були густо обплетені капілярами.  

  Взявши в’юна в руки і стиснувши його з боків, щоб не вислизнув, 

школярі почули характерний писк. Недарма в народі в’юнів називають 

пискунами. Як можна пояснити це явище, адже рибам «мова» не властива? 
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 Відповідь: для в’юнів характерне так зване «кишкове дихання». Риба набирає 

ротом повітря, пропускає його через кишечник і випускає через анальний отвір, 

породжуючи звук, що людиною сприймається як писк.  

 

Завдання 4 

Вчені зацікавилися таким питанням: яким чином хижі риби (щуки та 

окуні) змогли вижити в водоймах в яких не залишилося рослиноїдних риб.  

 Відповідь: рідкісний випадок біологічно корисного канібалізму. Дорослі риби 

поїдали молодь, яка в свою чергу живилася дрібним планктоном і бентосом.  

Завдання 5 

 На гербах знатних китайських родин ще в VI ст. до н. е. були зображення 

золотої рибки.  

 Першим європейцем, який описав цю надзвичайно красиву рибку, був 

Марко Поло (1254 – 1324) . А англійський вчений-натураліст Ф.-Г. Госсе в 1850 

році влаштував виставку (яка й донині діє в Лондоні) і запропонував термін, 

яким і зараз користуються у всьому світі. Це термін:  

А) зоопланктон  

Б) іхтіологія 

В) рибальство 

Г) акваріум 

Відповідь: Г.    

Завдання 6  

Форма та поведінка морських мешканців надзвичайно різноманітна. 

Зоолог Вільям Біб так описував рибу морська миша: «Від рота до хвоста вона 

була точною копією листовидних частин водорості. Промені її плавців 

закінчувалися пальцеподібними відростками. З їх допомогою рибка повзла по 

рослинах, перебиралася з листка на листок, висіла вниз головою, і набирала 

найкомічніших поз». 

  Інша риба – одноріг алютера може годинами стояти на голові, злегка 

помахуючи плавцями.  

  Вкажіть для яких цілей виникли такі захисні пристосування. 
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А) для відлякування хижаків 

Б) для приваблювання здобичі 

В) для життя серед заростей 

Г) для розмноження  

 Відповідь: В.  

 

 

Завдання 7 

 Гамбузії – живородні рибки водойм Америки.   

  Жителі Куби про людей, які марнують свій час, говорять, що вони 

«ловлять гамбузію», так як кубинською «гамбузія» означає дріб’язок.  І справді, 

марна трата часу ловити рибок, довжина яких 5 см. Починаючи з 1920 року 

Міжнародний Червоний Хрест закуповував партії цих рибок і акліматизовував 

у річках Італії, Іспанії та інших частинах світу. В 1925 році з Італії гамбузію 

переселили на Кавказ, Середню Азію та Крим. Яку величезну небезпеку 

вдалося подолати, дякуючи цій дрібній рибці?  

А) цвітіння води 

Б) епідемію малярії 

В) розмноження п’явок 

Г) замулювання водойм 

Відповідь: Б.     

Завдання 8 

 Опишіть тварин, у яких зустрічаються частини тіла, схожі з назвами 

елементів людського одягу: карман, підошва, поясок, мантія, комірець. Вкажіть 

функції даних частин.     

 

 



Завдання підготувала вчитель біології  Черкаської ЗОШ І-ІІІ ст. № 7 

          Кумечко Людмила Павлівна  
 

Відповідь: карман – кенгуру; підошва – інфузорія, слимаки; поясок – черви; 

мантія – молюски; комірець – кобра, плащеносна ящірка.  

 

 

 

 

 

Завдання 9 

 На малюнку зображена ворона. Вона має чорне та сіре оперення. 

Заштрихуйте на рисунку ті місця, де пір’я повинно бути чорним. Назвіть цікаві 

факти, які вам відомі про цю пташку.  

          

  Завдання 10 

 Спрогнозуйте, які зміни відбудуться в екосистемі при випаданні кожної з 

чотирьох ланок у ланцюзі живлення. 

 


