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УДК 57(076.5)(075.3=161.3)
ББК 28я721 

Л63
Серыя заснавана у  1999 гоозе 

Р э ц э н з е н т ы :
настаушк б1ялогп вышэйшай катэгорьи ДУА «Сярэдняя агульнаадукацыйная школа № 200 

г. Мшска» I. Д . Яцыма, вучоны сакратар Рэсп. тэрмшал. KaMicii пры НАН Беларусь 
канд. фыал. навук /. У. Кандраценя; старшыня Рэсп. тэрмшал. ка\iicii пры НАН Беларусь 

д-р ф1лал. навук, праф., чл.-кар. НАН Беларус1 А. М. Булыка

Лка^, М. Д.
Л 63 Сшытак для лабараторных работ па б 1ялогп для 8 класа : да- 

пам. для вучняу устаноу агул, сярэд. адукацьп з беларус. мовай 
навучання /  М. Д. Лкау, 3 .1. Шэлег. — 6-е выд. — Мшск: Аверсэв, 
2017. — 31с .: ш. — (Рабочыя сшытю).

ISBN 978-985-533-775-2.
Сшытак падрыхтаваны у поунай адпаведиасщ з праграмай i вучэбным дапа- 

можшкам па б1ялогп i прызначамы для больш эфектыунага выканання школьшкам1 
лабараторных работ. Выкарыстанне сшытка дазволщь не тольм сэканомщь час 
пры афармленш той ni шшай работы, але i сканцэнтраваць увагу на самых важ
ных яе этапах. Прыведзеныя заданni рознага узроуню складанасщ дадуць вучням 
магчымасць лепш засвощь i замацавадь матэрыял, а настаушку — аргашзаваць 
дыфсрэнцыраваны падыход да навучання б1ялогп.

Адрасуецца вучням 8 класа устаноу агульнай сярэдняй адукацьй.
УДК 57(076.5)(075.3=161.3) 

ББК 28я721

Вучэбнае вы данне  
РАБОЧЫЯ СШЫТК1 

Л к а ^  М ж ал ай  Дзм1трыев1ч 
Ш элег З о я  1ванауна

СШЫТАК ДЛЯ ЛАБАРАТОРНЫХ РАБОТ ПА Б1ЯЛОГИ 
для 8 класа

Дапаможшк для вучняу устаноу агульнай сярэдняй адукацьп 
з беларускай мовай навучання 

6-е выданне 
А дказны  за  вы пуск Д . Л. Д зям боусш

Падшсана у друк 16.03.2017. Фармат 60x84 */|Г Папера афсетная. Друк афсетны.
Ум. друк. арк. 1,86. Ул.-выд. арк. 1,21. Тыраж 4100 экз. Заказ 18%

Таварыства з дадатковай адказнасцю «Аверсэв».
Пасведчанне аб лзяржаунай рэпстрацьп выдауца, аытворцы, распаусюджвальшка 

друкаваных выданняу № 1/15 ад 02.08.2013. Вул. М. Олешава, 1, оф1с 309, 220090, Мшск.
E-mail: info@aversev.by; www.aversev.by 

Кантактныя тэлефоны: (017) 268-09-79,268-08-78. Для шсьмау: а/с 3, 220090, MiHCK.
УПП «Вщебская абласная друкарня».

Пасведчанне аб дзяржаунай рэлстрацьй выдауца, вытворцы, распаусюджвальшка 
друкаваных выданняу № 2/19 ад 26.11.2013. Вул. Шчарбакова-Набярэжная, 4,210015, Вщебск.

ISBN 978-985-533-775-2 © Лшау М. Д., Шэлег 3.1., 2012 
© Афармленне. ТДА «Аверсэв», 2012
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Дапамагаем вучыць, 
дапамагаем вучыцца

Биология. Животные. 
Тестовые задания
В. А. Воблов

Пособие разработано в соответствии 
с учебной программой по биологии 
для 8 класса. Оно поможет учителю 
организовать проведение учебных 
и стимулирующих занятий по предмету. 
Материал пособия рассчитан на обоб
щение, систематизацию и закрепление 
знаний учащихся.

Рекомендовано 
Научно-методическим учреждением 

<■Национальный институт образования* 
Министерства образования 

Республики Беларусь

Сшытак для лабараторных 
доследау i практычных 
работ па xiMii для 8 класа
В. I. Сячко 
9-е выданне

У дапаможшку змешчаны усе лабара- 
торныя доследы i практычныя работы 
па xiM ii, абавязковае выкананне як!х 
прадугледжана праграмай, прапануюцца 
рацыянальныя i эфектыуныя спосабы 
ix афармлення. Пасля кожнага лабара- 
торнага доследу прыводзяцца розна- 
узро^невыя заданш для самастойнага 
замацавання ведау.

Рэкамендавана 
Навукова-метадычнай установай 

*Нацыянальны тстытут адукацып 
МЫктэрства адукацы!

Рхпублт Беларусь

Спампуй свой падручнк за 30 секунд!

www.aversev.by
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