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ÐоЗМÍоЖÅÍÍя оÐгÀÍіЗМіÂ

Запитання і завдання

1. Пригадайте, що таке розмноження. 

2. Поясніть біологічне значення процесу розмноження. 

3. Охарактеризуйте типи розмноження організмів, заповнивши табли-
цю 1.

Таблиця 1
Характеристика основних типів розмноження

Тип Спосіб  
розмноження Особливості розмноження Приклади  

організмів

Н
ес

та
те

ве
 р

оз
м

н
ож

ен
н
я

Поділ клітини 
надвоє

Брунькування

Фрагментація

Вегетативними 
органами
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Р
оз

м
н
ож

ен
н
я 

із
 з

ап
лі

дн
ен

н
ям

Ізогамія

Анізогамія

Оогамія

Автоміксис

Р
оз

м
н
ож

ен
н
я 

бе
з 

за
пл

ід
н
ен

н
я

Партеногенез

Псевдостатевий 
процес:
Андрогенез

Гіногенез

Форма розмноження організмів, 
при якій у розвитку зародка бере 
участь ядро чоловічої гамети але 
не бере участь ядро жіночої гаме-
ти, тобто розвиток  яйцеклітини 
з чоловічим ядром, привнесеним 
у неї  спермієм у процесі заплід-
нення
Форма розмноження, при якій 
сперматозоїд, проникнувши в  
яйцеклітину, стимулює її розви-
ток але його  ядро не зливається 
з ядром яйця і не бере участі у 
розвитку зародку. Роль сперма-
тозоїда обмежується активацією 
яйця до розвитку

На ї з ники , 
кукурудза , 
тютюн

Нематоди , 
карась сріб-
ний, сала-
мандра
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б) Суха маса планктону з 1 м2 моря становить 600 г. За прави-
лом екологічної піраміди визначити площу (у га) відповідної екосис- 
теми, на якій зможе прогодуватися одна особина останньої ланки в 
ланцюзі живлення:

планктон → риба → тюлень. 

Маса тюленя 300 кг, з яких 37% припадає на суху речовину.
Ðозв’язання

Âідповідь. ______________________________________________

25. Поясніть, що таке сукцесія? Зазначте причини сукцесій. 

26. Використовуючи текст підручника, встановіть, якими закономір-
ностями характеризуються сукцесії. 
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27. Заповніть таблицю 15.
                                                                                   Таблиця 15

Порівняльна характеристика природних та штучних екосистем

Питання  
для порівняння

Екосистеми
штучні природні

Видове різноманіття

Здатність до саморе-
гуляції

Тривалість існування

Основна форма до-
бору (природний чи 
штучний)

Перспективи подаль-
шого розвитку

28. Дайте визначення поняття біосфера.

29. Які оболонки Землі належать до складу біосфери? Подумайте, чим 
визначаються межі біосфери. 
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ÏÐÀÊÒÈ×ÍÀ ÐоБоÒÀ № 3

Òема. Порівняння природного і штучного добору.
Мета: порівняти дії природного та штучного добору, встановити риси 

подібності та відмінності.
обладнання та матеріали: малюнки, фотографії організмів, що утвори-

лися внаслідок штучного та природного добору, підручник.

Хід роботи

1. На малюнку 10 зображені сорти капусти та їхній дикий предок. 
Вкажіть, які риси фенотипу капусти є результатом штучного до-
бору.

 Мал. 10  
1 — дика однорічна; 2 — листкова; 3 — савойська; 4 — кормова;  

5 — брюсельська; 6 — броколі; 7 — кольрабі; 8 — цвітна; 9 — качанна
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2. Оформіть порівняльну таблицю природного та штучного добору.
Природний та штучний добір

Питання для  
порівняння

Капуста однорічна  
(дика форма)

Культурні сорти  
капусти

Вид добору:
Штучний (свідомий, 
несвідомий);

Ïриродний

Темпи дії добору

Результат добору

3. Висновки. 


