ARVESTUSTÖÖ, 8. KLASS.
KORDAMISKÜSIMUSED.
1) Joonista taime- ja loomarakk. Märgi juurde organellid ja nende ülesanded.
2) Nimeta tunnused, mille järgi võiks/ei või viirusi pidada elusorganismidekr.
3) Missuguseid viirushaigusi tead? Mil viisil nendesse nakatutakse?
4) Kuidas kaitseb inimorganism end viiruste eest?
5) Mis on vaktsineerimine?
6) Joonista bakterirakk ja märgi juurde kõik organellid.
7) Miks nimetatakse baktereid eeltuumseteks organismideks?
8) Kas lagundajad on autotroofsed või heterotroofsed organismid? Põhjenda.
9) Miks moodustab osa baktereid spoore?
10) Milliseid toiduaineid toodetakse bakterite kaasabil?
11) Miks on bakterid looduses väga olulised?
12) Kuidas saab vähendada nakatumist bakterhaigustesse?
13) Nimeta 3 algloomade esindajat. Too välja 2 erinevust nende vahel.
14) Miks on algloomad looduses tähtsad?
15) Missugused tunnused viitavad sellele, et algloomad on loomadega enam sarnased kui
taimedega?
16) Miks ei kuulu algloomad bakterite hulka?
17) Kirjelda seente ehitust, toitumist ja paljunemist.
18) Nimeta seente tähtsamad rühmad, too näiteid.
19) Mis tähtsus on hallitusseentel looduses ja inimese jaoks?
20) Millised iseärasused on pärmseente ehituses ja paljunemises?
21) Kuidas kasutatakse pärmseeni, kuidas pärmid kergitavad tainast?
22) Nimeta parasiitseeni, kellel parasiteerivad, millist kahju tekitavad?
23) Milles seisneb seente kasulikkus ja kahju looduses, inimese jaoks?
24) Milles seisneb seente ja taimede vaheline sümbioos?
25) Kirjelda sambliku ehitust.
26) Kuidas samblikud toituvad ja paljunevad?
27) Miks saavad samblikud kasvada kaljudel, kividel ja mis tähtsus sellel on?
28) Kuidas saab samblike järgi hinnata õhu puhtust, too näiteid.
29) Kuidas jaotatakse vetikaid värvuse järgi, kus nad kasvavad, millised on, too näiteid.
30) Milles seisneb vetikate tähtsus looduses ja inimese jaoks?
31) Mis on veeõitseng, mis on selle põhjuseks ja tagajärjeks?
32) Kirjelda teo välisehitust, meeleelundeid, liikumist.
33) Kuidas ja mida teod söövad, millega ja mida hingavad, kuidas sigivad ja arenevad?
34) Kuidas jaotatakse tigusid elukoha ja koja järgi, too näiteid.
35) Kirjelda karbi ehitust.
36) Kuidas saavad karbid toitu ja eritavad jääkaineid, millega ja mida hingavad, kuidas
sigivad ja arenevad?
37) Kuidas tekib pärlikarpi pärl?
38) Millised näevad välja peajalgsed limused? Too näiteid.
39) Milliseid kaitsekohastumisi on peajalgsetel vaenlase käest pääsemiseks?
40) Kirjelda jõevähi välisehitust.
41) Kirjelda vähkide eluviisi (elupaik, liikumine, toitumine, hingamine, sigimine ja areng
).
42) Nimeta meres, magevees ja maismaal elavaid vähilaadseid.
43) Milles seisneb vähilaadsete tähtsus veekogudes, too näiteid.
44) Miks on vähkide arvukus langenud?

45) Kirjelda ristämbliku välisehitust.
46) Kellest ämblikud hingavad ja toituvad, kuidas püüavad saaki ja söövad seda?
47) Kuidas ämblikud sigivad ja arenevad?
48) Kuidas tekib võrguniit ja milleks ämblikud seda kasutavad?
49) Nimeta maismaal ja vees elavaid ämblikke, eriti mürgiseid ämblikke.
50) Milliseid haigusi põhjustavad puugid, kuidas vältida?
51) Milles seisneb ämblike kasulikkus looduses?
52) Kirjelda putuka välisehitust.
53) Millest erinevad putukad toituvad ja millised suised neil selleks on, too näiteid.
54) Millega ja kuidas putukad hingavad?
55) Millised meeleelundid on putukatel arenenud ja kus nad paiknevad, too näiteid.
56) Kuidas putukad sigivad ja arenevad, kirjelda ja too näiteid arenguviiside kohta.
57) Too näiteid sihktiivalistest, liblikalistest, mardikalistest, kiililistest, kahetiivalistest,
kiletiivalistest, kes millest toitub?
58) Milleid putukad on ühiselulised, milline tööjaotus esineb nende peredes?
59) Nimeta inimkaaslejaid putukaid ja parasiitputukaid, millist kahju tekitavad?
60) Milles seisneb putukate tähtsus looduses ja inimesele, kasu ja kahju.

