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Кроссворд по предмету "предмету Бiологiя (укр.)"  на тему "Безхребетнi (укр.)"
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По горизонтали
3. Поширена чорноморська медуза
9. Група жалких тварин, у життєвому циклi яких наявна стадiя медузи, яка чергується iз стадiєю полiпа - це …
12. Вiльноплаваюча личинка деяких кишковопорожнинних
15. Група жалких тварин, у яких медузи сидячi i прикрiплюються до субстрату стебловидним виростом на зовнiшнiй поверхнi купола - це …
18. Тип багатоклiтинних тварин, з променевою симетрiєю тiла
20. У кишковопорожнинних симетрiя тiла
23. Мiхуроподiбний утвiр у тiлi гiдри, в якому мiститься жалка нитка
24. Комаха, яка пошкоджує плодовi дерева садiв, проколюючи кору гiлок

По вертикали
1. Представник павукоподiбних, в якого вiдокремленi вiд тiла кiнцiвки продовжуюють скорочуватись
2. Загальною особливiстю всiх представникiв типу Кишковопорожнинних є наявнiсть на поверхнi тiла, особливо на щупальцях, клiтин, iз допомогою яких вони захоплюють, паралiзують i утримують здобич. Цi клiтини називають …
4. Бiльшiсть представникiв типу Кишковопорожнинних не живуть поодиноко, а утворюють …
5. Складова частина клiтини безхребетних тварин, що виконує травну функцiю
6. Група жалких тварин, у яких медуза має купол прямокутної форми - це …
7. Частина тiла гiдри, якою вона прикрiплюється до пiдводних предметiв
8. Кораловi полiпи розмножуються за допомогою
10. Складова частина живих органiзмiв, у тому числi кишковопорожнинних
11. Ряд безхребетних тварин. Одним кiнцем тiла тварини прикрiплюються до водяних предметiв, на протилежному кiнцi мiститься рот iз щупальцями
13. Група кишковопорожнинних тварин, у яких вiдсутнi жалкi клiтини, нестатеве розмноження, наявна здатнiсть до бiосвiтiння - це …
14. Група жалких тварин, у яких медуза має радiальну чотирипроменеву симетрiю та товстий шар мезоглеї - це …
16. Внутрiшнiй шар клiтин гiдри (травний)
17. Група поодиноких i колонiальних жалких тварин, у яких медуза має м’язовий вирiст внутрiшньої сторони парасольки (велум) - це …
18. Представники типу Кишковопорожнинних, якi мають твердий вапняковий скелет - це …
19. Одини iз небагатьох прiсноводних представникiв типу Кишковопорожнинних - це …
21. Маленький випин на тiлi гiдри, з якого розвивається молода гiдра
22. Група зєднаних мiж собою клiтин. Однакових за будовою i значенням

