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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

Донецьк-2013 

    

 

Практичний тур 

8-1 

ВИЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ 

Мета роботи: визначити видову приналежність запропонованих грибів за допомогою 

мікроскопічних та макроскопічних морфологічних ознак. 

Матеріали та обладнання: мікроскоп, імерсійне масло, препарувальні голки, пінцет, 

чашка Петрі, предметні та покривні скельця, серветка, барвник конго червоний. 

Хід роботи: 

1. Розгляньте дидактичний матеріал, що ілюструє основні макроскопічні 

морфологічні характеристики об’єктів.  

2. Отримані гербарні зразки грибів розмочить у чашках Петрі. Зверніть увагу на те, 

що плодові тіла дуже дрібні. 

3. Приготуйте препарат для мікроскопії, для чого на предметному скельці розмістіть 

розмочене плодове тіло, нанесіть краплю розчину барвника конго червоного і 

обережно розчавіть плодове тіло покривним скельцем. 

4. Знайдіть об’єкт спочатку на малому збільшенні, потім уважно дослідіть 

мікроморфологічні особливості, необхідні для визначення – рельєф спор, волоски 

тощо, на великому збільшенні. 

5. Під час проведення процедур вивчення морфологічних ознак, співставляйте їх з 

наведеними в дихотомічному ключі. 

6. Результати занотуйте до таблиці бланку для відповіді 

 

 

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ 

(бланк відповіді) 
 

Впишіть правильну відповідь 
№ зразка Видова назва: 

1 

 

2 

 

3 
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ВИЗНАЧНИК ГРИБІВ 

(дихотомічний ключ) 

 

1. Статеве спороношення базидія (екзогенне спороношення) з базидієспорами.....2 

1.  Статеве спороношення аск (ендогенний спорангій у вигляді сумки) з 

аскоспорами…..…………………………………………………………………..…11 

2.  Базидії одноклітинні………………………………………………………………..3 

2.  Базидії багатоклітинні, плодові тіла желеподібної консистенції…...………..….9 

3.  Плодові тіла ангіокарпні (закриті)…………..………………Lycoperdon perlatum 

3.  Плодові тіла гімнокарпні (відкриті) або геміангіокарпні (напівзакриті)….……4 

4.  Плодові тіла гімнокарпні…………………………………...……………………...5 

4.  Плодові тіла геміангіокарпні………………………………………………...…….8 

5.  Плодові тіла у вигляді шапинки з ніжкою……………………………….……..…6 

5.  Плодові тіла іншої форми…………………………………………..……….……..7 

6.  Гіменофор (відкрита частина плодового тіла, на якій розташовано шар бази дій 

з базидіоспорами та стерильних захисних елементів) трубчастий…Boletus edulis 

6.  Гіменофор пластинчастий…………………..…………...…....….Paxillus involutus 

7.  Гіменофор трубчастий……………….………….……………...Fomes fomentarius 

7.  Гіменофор пластинчастий.……….……………….....………......Pleurotus ostreatus 

8.  Спори безбарвні або рожеві, пластинки світлі………………….Amanita muscaria 

8.  Спори темно-коричневі…………………….………………..…..Agaricus bisporus 

9.  Базидії вилочковидно розгалужені, з 2 спорами….…….…....Dacrymyces stillatus 

9.  Базидії 4-спорові………………………………………………..…………………10 

10.  Плодові тіла оранжеві або жовті…………….……...…..……Tremella mesenterica 

10.   Плодові тіла коричневі……………………..….………………..Tremella foliacea 

11. Плодові тіла, закриті (клейстотецій) або напівзакриті (перитецій)…………..…12 

11.  Плодові тіла макроскопічні, відкриті (апотецій)…………………………...…….15 

12.  Плодові тіла мікроскопічні, клейстотецій…………..………...Erysiphe alphitoides 

12.  Плодове тіло – перитецій…………………………………………………………..13 

13. Перитеції поодинокі, або групами, чорного кольору…....………Sordaria fimicola 

13.  Перитеції розвиваються на стромах………………………………………….……14 

14.  Строми червоного кольору, спори 2-клітинні……...….….......Nectria cinnabarina 

14. Строми чорного кольору, спори одноклітинні, зігнуті 

(алантоїдні)……………………………………………..…....….Diatrype disciformis 

15. Плодові тіла розпростерті, темно коричневі, спори веретеновидні на кінцях з 

потовщеною оболонкою………………………………....……..…Rhyzina undulatа 

15. Плодові тіла іншої форми……………………………………………...…….…….16 

16.  Плодові тіла на ніжках………….…………………………………………....…….17 

16.  Плодові тіла без ніжки………….……………………………………………….....21 
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17.  Плодові тіла у вигляді ніжки з шапинкою………………………………….…….18 

17. Плодові тіла іншої форми………………………………………………………….19 

18.  Шапинка дзвониковидна, аски з 2-4 (рідше 8) спорами………….Verpa bogemica 

18.  Шапинка округла зі звивистою поверхнею, аски 8-спорові..Gyromitra esculentha 

19.  Плодові тіла вуховидні, парафізи (один з типів стерильних структур, що 

відокремлюють аски та запобігають їх злипанню) гачкувато  

зігнуті……………………………………………………………….….Otidea onotica 

19.  Плодові тіла кубовидні……………………………………………………………..20 

20.  Апотеції з яскраво червоним гіменіальним шаром, спори видовжено 

еліпсовидні………………………………………………….....Sarcoscypha coccinea 

20.  Апотеції жовтуваті, спори еліпсовидні, парафізи 

розгалужені………………………………………………..…....Geopyxis carbonaria 

21.  Зовнішня поверхня апотеціїв вкрита волосками……………….………………...22 

21. Волоски відсутні……………………………………………………………………29 

22. Гіменіальний шар (поверхня плодового тіла, на якій розташовуються елементи 

спороношення і стерильні елементи) оранжево-червоний………………………23 

22. Гіменіальний шар іншого кольору……………………...…………………………28 

23. Волоски добре помітні, жовтувато-коричневі, або коричневі, парафізи прямі, 

розширені на верхівках……………………….……….……………………..…….24 

23. Волоски напівпрозорі, короткі, парафізи гачкоподібно зігнуті…………………27 

24. Волоски короткі, заокруглені на верхівках, спори еліпсовидні, орнаментація 

спор з хребтів, які утворюють добре помітну сітку.………..……Melastiza chateri 

24. Волоски довгі, жовтуваті, або коричневі, загострені на верхівках……………...25 

25. Волоски жовтувато-коричневі, прості або зірчасто розгалужені (2-5 променів), 

спори еліпсоїдні…………………………………………..…..…Scutellinia crucipila 

25. Волоски з розгалуженою коренеподібною основою, довгі, темно-коричневі.....26 

26. Спори сферичні, інкрустовані зрізано-конусоподібними 

шипами……..............................................................................Scutellinia trechispora 

26. Спори еліпсовидні, з бородавчастою орнаментацією...……..Scutellinia scutellata 

27. Спори еліпсовидні, орнаментація спор з хребтів, які утворюють добре помітну 

сітку……………………………...…………………..………………Nettiella rutilans 

27. Спори еліпсовидні, з бородавчастою орнаментацією………….…Neottiella vivida 

28. Спори сферичні, гіменіальний шар чорного кольору, парафізи розгалужені на 

верхівках…………………………………………...……….Pseudoplectania nigrella 

28. Спори еліпсовидні, волоски коричневі з простою основою, гіменіальний шар 

білого кольору……………………….………..…..…Trichophaea hemisphaerioides 

29. Гіменіальний шар оранжево-червоний, спори еліпсовидні, орнаментація спор з 

хребтів, які утворюють добре помітну сітку……………....……..Aleuria aurantia 

29. Апотеції чашовидні з темно-коричневим гіменіальним шаром, спори 

еліпсовидні, бородавчасті…………..…………………………….…….Peziza badia 
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ВИЗНАЧЕННЯ ГРИБІВ 

Зразок №1 
 

 

 
Зразок №2 
 

 

 
Зразок №3 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

Донецьк-2013 

    

 

Практичний тур 

8-2 

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН  

Мета роботи: визначити родові назви запропонованих рослин. 

Матеріали та обладнання: гербарні зразки, лупа, препарувальна голка. 

Хід роботи: 

1. Розгляньте запропоновані гербарні зразки. 

2. Встановіть за даними частинами рослин їхню родову назву.  

3. Родову назву кожної рослини українською та латинською мовами запишіть у таблицю 

бланку для відповіді. 

4. Вкажіть у таблиці бланку для відповіді систематичні ознаки, за якими Ви 

класифікували кожен гербарний зразок. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 

 



 

СИСТЕМАТИКА РОСЛИН 

(бланк для відповіді) 

Родова назва рослини № гербарного 

зразка українська: латинська: 
Характерні систематичні ознаки: 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

4 

 

 

 

  

5 

 

 

 

  

6 

 

 

 

  

7 
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IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ 
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Практичний тур 

8-3 
 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ 

Мета роботи: визначення видової приналежності прісноводних молюсків. 

Матеріали та обладнання: лінійка. 

Хід роботи: 

1. Уважно прочитайте правила користування визначною карткою. Текст 

визначної картки складається з тези, у якій перелічені ознаки виду та антитези, яка 

містить протилежні ознаки (ознаки іншого виду). Кожна теза має порядковий 

номер, у дужках до якого поставлений номер антитези. Якщо ознаки відповідають 

номеру тези, то слід переходити до наступної за порядком тези, якщо ні – 

переходити до антитези. Так треба робити доти, доки теза або антитеза не 

закінчаться назвою виду. Роз’яснення базових термінів (морфологічних ознак), що 

зустрічаються у визначній картці, можна знайти на рисунку 1. 

2. Уважно розгляньте отриманих представників прісноводних молюсків. Визначте до 

виду отриманих представників та позначте в таблиці 1 бланку для відповіді літери, 

наведені у визначній картці поруч із видовою назвою молюска. Пам’ятайте, 

визначення кожного представника слід починати із першої тези. 

3. Дайте відповіді на запитання, наведені у бланку для відповіді. 

  
в – верхівка; з – замок; л – лігамент. в – верхівка; з – завитка; у – устя. 

 

Рис. 1. Морфологічні ознаки, що зустрічаються у визначній картці 

 

ВИЗНАЧНА КАРТКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ 

1(12). Черепашка має вигляд стулки заокругленої форми. 

2(7). Черепашка з внутрішньої частини перламутрова. Форма овальна або овально-

чотирикутна з помітно зміщеною назад верхівкою. 

3(5). Замок черепашки з розвинутими зубами. 

4(3). Черепашка товстостінна, видовженої яйцеподібної або клиноподібної форми. 

Верхівка добре виражена                                                          А Перлівниця звичайна 

5(3). Замок черепашки без розвинених зубів.  

6(5). Черепашка тонкостінна, лопатеподібної форми. Верхівка слабко виражена  

                                                                                                    Б Жабурниця (беззубка) 

7(2). Перламутровий шар не помітний. 

8(10). Черепашка має замок. Верхівка розташована на середині спинного боку. 

9(8). Верхівка помітно виступає, черепашка має концентричні кільця на поверхні 

                                                                                                                   В Кулька рогова 

10(8). Черепашка не має замка. Верхівка розташована у передньому положенні. 

11(10). Стінка черепашки тонка, періостракум гладенький та блискучий  

                                                                                                          Г Дрейссена мінлива 

12(1). Черепашка спірально закручена. 

13(17). Устя черепашки округлої або окугло-краплеподібної форми. 

14(17). Черепашка достатньо товстостінна, висота незначно перевищує ширину. 

15(16). Оберти черепашки на перерізі опуклі, шов глибокий. Устя звужене до верху з 

добре помітним кутом                                                              Д Живородка болотяна 

16(15). Оберти на перерізі незначно опуклі, шов мілкий. Устя округлої форми без 

вираженого кута у верхній частині                                          Е Бітинія щупальцева 

17(13,14). Устя черепашки видовжене, черепашка більш “струнка”. 

18(17). Завиток довгий, вузький та гострий. Устя видовжене, по довжині майже дорівнює 

висоті завитка                                                               Є Ставковик великий 

19(18). Устя заокруглене, оберти завитка ступінчасті. Висота черепашки не перевищує 

12  мм                                                                            Ж Ставковик малий 

л з 

в 

з 

у 

в 



 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ 

(бланк для відповіді) 

Таблиця 1 

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери: 

Номер об’єкту Відповідний вид молюска: 

I А Б В Г Д Е Є Ж 

II А Б В Г Д Е Ж З 

III А Б В Г Д Е Ж З 

IV А Б В Г Д Е Ж З 

Дайте відповіді на наступні запитання: 

Таблиця 2 

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери: 

Запитання: Відповідний вид молюска: 

Для яких з визначених Вами 

представників характерна наявність 

паразитичної личинкової стадії – глохідії? 

А Б В Г Д Е Є Ж 

Таблиця 3 

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери: 

Нематоди; А 

Трематоди; Б 

Цестоди; В 

3.1. Для якої групи паразитів молюски 

є обов’язковими проміжними хазяями: 

Споровики. Г 
 

менше 1 року; А 

2-5 років; Б 

6-10 років; В 

3.2. Визначте приблизний вік 

отриманих двостулкових молюсків: 

більше 15 років. Г 
   

ктенідії; А 

тергалії; Б 

ропалії; В 

трахеї; Г 

3.4. Вкажіть органи дихання 

характерні для молюсків: 

легені Д 

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ 

(бланк для відповіді) 

Таблиця 1 

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери: 

Номер об’єкту Відповідний вид молюска: 

I А Б В Г Д Е Є Ж 

II А Б В Г Д Е Ж З 

III А Б В Г Д Е Ж З 

IV А Б В Г Д Е Ж З 

Дайте відповіді на наступні запитання: 

Таблиця 2 

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери: 

Запитання: Відповідний вид молюска: 

Для яких з визначених Вами 

представників характерна наявність 

паразитичної личинкової стадії – глохідії? 

А Б В Г Д Е Є Ж 

Таблиця 3 

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери: 

Нематоди; А 

Трематоди; Б 

Цестоди; В 

3.1. Для якої групи паразитів молюски 

є обов’язковими проміжними хазяями: 

Споровики. Г 
 

менше 1 року; А 

2-5 років; Б 

6-10 років; В 

3.2. Визначте приблизний вік 

отриманих двостулкових молюсків: 

більше 15 років Г 
   

ктенідії; А 

тергалії; Б 

ропалії; В 

трахеї; Г 

3.4. Вкажіть органи дихання 

характерні для молюсків: 

легені Д 

 



Український біологічний сайт http://biology.org.ua/ 

 

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

Донецьк-2013 

    

 

Практичний тур 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ СИСТЕМАТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ 

ТВАРИН  

Мета роботи: продемонструвати вміння застосовувати свої знання із систематики та 

екології тварин. 

Хід роботи: 

� На екрані почергово будуть продемонстровані 10 слайдів з фотографіями чотирьох 

тварин (позначені цифрами) і чотирьох рослин (позначені літерами). 

� Слайди будуть показані чотири рази. Перший раз – протягом 1 хвилини, другий, 

третій і четвертий – протягом 50 секунд.  

� Для кожної тварини вкажіть, з якою із наведених рослин пов’язана її 

життєдіяльність (вписавши відповідну літеру у бланк відповіді). 

� Також встановіть систематичне положення тварин (вказавши, до якого ряду 

належать). Назву ряду впишіть у відповідну графу бланку для відповіді. 

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ІЗ СИСТЕМАТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН 

(бланк відповіді) 

№ 

слайду 
Тварина 

Рослина, з якою 

пов’язана 

життєдіяльність 

тварини 

Ряд, до якого належить тварина 

1   

2   

3   
1 

4   

1   

2   

3   
2 

4   

1   

2   

3   
3 

4   

1   

2   

3   
4 

4   

1   

2   

3   
5 

4   

№ 

слайду 
Тварина 

Рослина, з якою 

пов’язана 

життєдіяльність 

тварини 

Ряд, до якого належить тварина 

1   

2   

3   
6 

4   

1   

2   

3   
7 

4   

1   

2   

3   
8 

4   

1   

2   

3   
9 

4   

1   

2   

3   
10 

4   
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ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПАРАЗИТИЧНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

Серед членистоногих тварин є чимало ектопаразитів, у яких в ході еволюції 

сформувались різноманітні адаптації до паразитичного способу життя, що проявляються 

в зовнішній та внутрішній будові, особливостях розвитку, поведінці та інших 

біологічних особливостях. 

Мета роботи: проаналізувати особливості будови паразитичних членистоногих на 

мікропрепаратах. 

Матеріали та обладнання: мікроскоп, лупа. 

Хід роботи: 

1. Використовуючи збільшувальні прилади (лупу, а за потреби мікроскоп) розгляньте 

на виданих Вам мікропрепаратах зовнішню будову паразитів. 

2. Встановіть, які саме паразитичні членистоногі тварини представлені на препаратах. 

2.1. Вкажіть їхнє систематичне положення (клас, ряд) та назву представника, 

заповнивши відповідні клітинки таблиці 1 бланку для відповіді.  

2.2. Визначте тип ротового апарату та характер живлення (чим живляться) 

запропонованих паразитів. Результати занотуйте до таблиці 1 бланку для відповіді. 

2.3. Вкажіть, які типи розвитку притаманні визначеним Вами членистоногим тваринам. 

Результати занотуйте до таблиці 1 бланку для відповіді, позначивши вірні відповіді 

знаком «+». 

3. Уважно розгляньте будову кінцівок паразитів.  

3.1. Вкажіть тип кінцівок тварин, вірні відповіді позначте знаком «+» у таблиці 1 бланку 

для відповіді. 

3.2. Визначте кількість кігтиків на кінцівках тварин. Результати занотуйте до таблиці 1 

бланку для відповіді позначивши вірні відповіді знаком «+». 

4. Проаналізуйте, які риси зовнішньої будови запропонованих членистоногих 

пов’язані з паразитичним способом життя. Результати занотуйте до таблиці 2 бланку 

для відповіді. 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 
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ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПАРАЗИТИЧНИХ ЧЛЕНИСТОНОГИХ 

(бланк відповіді) 
Таблиця 1  

Номер препарату: 1 2 3 4 5 6 

Клас 
      

Ряд 
      

Вид чи назва тварини 
 

     

Тип ротового апарату  
 

     

В
п
и
ш
іт
ь

 в
ід
п
о
в
ід
ь

 

Характер живлення 
 

     

з повним 

перетворенням 

 
     

з неповним 

перетворенням 

 
     

Т
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у

 

з перетворенням 

та зміною хазяїв 

 
     

стрибальний       

чіпкий       
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відсутні       

1       
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в
ід
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+
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К
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к
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к
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2       

Таблиця 2 

№ препарату Морфологічні риси членистоногих, які є адаптаціями до паразитизму 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
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АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ 

Мета роботи: проаналізувати деякі анатомічні препарати людини. Визначити деякі структури 

організму людини. 

У Вас є 15 зображень анатомічних препаратів та рентгенограм людського організму.  

Уважно розгляньте їх та дайте відповіді на наступні запитання. 

Рисунок 1. Як називається орган? Які його частини позначені цифрами 1-7? 

Рисунок 2. Які структури позначені цифрами 1 і 2? 

Рисунок 3. Препарат якої частини організму на рисунку? 

Рисунок 4. Які структури позначені цифрами 1 і 2? 

Рисунок 5. Який орган зображено на рисунку? 

Рисунок 6. Який орган зображено на рисунку? 

Рисунок 7. Яка частина організму позначена цифрою 1? 

Рисунок 8. Які структури організму людини позначені на рисунку цифрами 1-5? 

На рисунках 9 і 10 зображено подібні частини організму. Назвіть їх і зазначте, які структури позначені 

на рисунках цифрами. 

Рисунок 11. Як називається частина організму? 

Рисунок 12. Цей препарат на великому збільшенні. Що зображено на препараті? 

Рисунок 13. Цей препарат на великому збільшенні. Що зображено на препараті? Які структури 

позначені літерами? 

Рисунок 14. Препарат якої частини організму на рисунку? 

Рисунок 15. Які частини організму людини позначені цифрами 1-6? 
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АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ 
(бланк відповіді) 

Рисунок 1: Назва ______________________ 

1 -  2 -  

3 -  4 -  

5 -  6 -  

7 -   

Рисунок 2: 

1 -  2 -  

Рисунок 3: 

Рисунок 4: 

1 -  2 -  

Рисунок 5: 

Рисунок 6: 

Рисунок 7: 

Рисунок 8: 1 -  

2 -  3 -  

4 -  5 -  

Рисунок 9:  

9 -  10 -  

Рисунок 10:  

1 -  2 -  

Рисунок 11:  

Рисунок 12:  

Рисунок 13: А -  

B -  С -  

D -   

Рисунок 14:  

Рисунок 15: 1 -  

2 -  3 -  

4 -  5 -  

6 -   
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БУДОВА СКЕЛЕТУ ПТАХІВ 

 

Зазвичай виникають певні труднощі у практичному застосуванні теоретичних знань з 

анатомії. Адже в посібниках зображено лише узагальнюючі схеми, які, на перший 

погляд, можуть відрізнятися від справжніх органів. Проте, це ускладнення є тимчасовим. 

Знаючи особливості будови та призначення кожного органу можна швидко 

зорієнтуватись в реальному анатомічному матеріалі. 

Мета роботи: на основі теоретичних знань про будову скелету птахів, встановити 

анатомічну приналежність справжніх кісток. 

Матеріали та обладнання: набір кісток представника ряду Горобцеподібні – омелюха 

(Bombycilla garrulus) (в наборі відсутні черепна коробка, значна частина осьового 

скелету та фаланги пальців). Схема будови скелету представника ряду Горобцеподібні – 

ворони (Corvus sp.). 

Хід роботи: 

1. Уважно розгляньте рисунок 1, на якому зображено схему будови скелету птаха. В 

таблиці бланку для відповіді у стовпчику 1 зазначені літери із підписів до 

рисунка. Заповніть стовпчик 2 таблиці, вписавши назви кісток. 

2. Уважно розгляньте кістки в остеологічному наборі 

2.1. Відберіть парні кістки та відкладіть їх окремими парами. Враховуйте, що набір 

було створено на основі різних особин. Тому парні кістки при загальній подібності 

можуть мати незначні відмінності в розмірах, вигинах, ступені відбілення тощо. 

2.2. Відберіть непарні кістки та відкладіть їх окремо одну від одної. 

2.3. Заповніть частину клітинок стовпчика 3 в таблиці бланку для відповідей, 

вказавши номера кісток із набору, що відповідають кісткам на рисунку підписаним 

літерами В, Д, Ж, З, К, М. Врахуйте, що для повної відповіді необхідно вказати 

номера кісток лівої половини тіла, яка зображена на рисунку. 

2.4. Заповніть решту клітинок стовпчика 3 в  таблиці бланку для відповідей, вказавши 

номера кісток із набору, що відповідають кісткам на рисунку підписаним літерами 

А, Б, Г, Е, І, Л, Н, О. Для парних кісток вкажіть лише одну цифру на власний 

розсуд, незалежно від того чи це права кістка чи ліва. 

 

 

Рис. 1. Схема будови скелету птаха 

 

 



 

БУДОВА СКЕЛЕТУ ПТАХІВ 

(бланк для відповіді) 

стовпчик 1 стовпчик 2 стовпчик 3 

Підпис 

кістки на 

рисунку 

Назва кістки 

Номер кістки в 

остеологічному 

наборі 

А 
  

Б 
  

В 
  

Г 
  

Д 
  

Е 
  

Ж 
  

З 
  

І 
  

К 
  

Л 
  

М 
  

Н 
  

О 
  

 



Український біологічний сайт http://biology.org.ua/ 

 

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З 

БІОЛОГІЇ 

Донецьк-2013 

    

 

Практичний тур 

9-4 

ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИННИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Питання про життєвий цикл включає: чергування гаплофази та диплофази, яке може 

бути пов’язано зі складнішим процесом чергування поколінь (гаметофіту та 

спорофіту). У такому випадку, кожне наступне покоління відрізняється від 

попереднього числом хромосом, а також нерідко й зовнішнім виглядом. 

Мета роботи: визначити рослинні об’єкти за гербарними зразками й 

охарактеризувати їх, вказавши особливості життєвих циклів. 

Матеріали та обладнання: препарувальна голка, лупа. 

Хід роботи: 

1. Використовуючи лупу (за потреби препарувальну голку) уважно розгляньте 

гербарні зразки рослинних об’єктів. 

2. Визначте систематичне положення запропонованих рослин. Результати визначення 

занотуйте до таблиці 1 бланку для відповіді. 

3. Схематично замалюйте у бланку для відповіді рослинні об’єкти і позначте їх 

складові. 
4. Вкажіть і опишіть у таблиці 2 бланку для відповіді домінуюче покоління даних 

рослинних об’єктів.  

5. Вкажіть і опишіть у таблиці 3 бланку для відповіді недомінуюче покоління даних 

рослинних об’єктів. 

 

 

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ!
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ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИННИХ ОБ’ЄКТІВ ТА ЇХНЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

(бланк відповіді) 
Таблиця 1  

Систематичне 
положення 

Рослинний об’єкт № 1 Рослинний об’єкт № 2 

Царство 
  

Відділ 
  

Клас 
  

Порядок 
  

Родина 
  

Рід 
  

Вид 
  

Малюнок: 

Рослинний об’єкт № 1 Рослинний об’єкт № 2 

  

Таблиця 2  

Домінуюче покоління 

Рослинний об’єкт № 1 Рослинний об’єкт № 2 

  

Таблиця 3  

Недомінуюче покоління 

Рослинний об’єкт № 1 Рослинний об’єкт № 2 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОЕЛЕКТРИЧНОЇ ТОЧКИ БІЛКУ 

Ізоелектричною точкою білка називається кислотність середовища (pH), при якій 

молекула не несе електричного заряду. Кожному білку властиве конкретне значення 

рН, яке відповідає його ізоелектричній точці. Молекули білку в ізоелектричній точці 

(з однаковою кількістю позитивних та негативних зарядів) легко випадають в осад. 

Процес осадження білка можна прискорити додаванням речовин, що віднімають воду. 

Мета роботи: визначити ізоелектричну точку желатину. 

Матеріали та обладнання: 0,5 % розчин желатину; 0,1 н розчин оцтової кислоти; 0,1 н 

розчин ацетату натрію; 96 % етанол; штатив з пробірками; піпетки, маркер. 

Хід роботи: 

1. Пронумеруйте маркером пробірки від 1 до 5. 

2. Приготуйте буферні суміші. Для цього в усі п’ять пробірок додайте розчини 

оцтової кислоти та ацетату натрію як зазначено у таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Склад буферних розчинів 

№ пробірки 0,1 н СH3COOH 0,1 н СH3COONa pH суміші 
1 1,8 мл 0,2 мл 3,8 

2 1,4 мл 0,6 мл 4,4 

3 1,0 мл 1,0 мл 4,7 

4 0,6 мл 1,4 мл 5,1 

5 0,2 мл 1,8 мл 5,7 

3. До кожної пробірки додайте по 1 мл 0,5 % розчину желатину і ретельно 

перемішайте. 

4. До кожної пробірки додайте по 4 мл 96 % етанолу і знову ретельно перемішайте. 

5. Через 5-10 хв. прогляньте всі пробірки, і в кожній оцініть ступінь каламутності 

суміші за п’ятибальною системою (результати внесіть до таблиці 1 бланку для 

відповіді). 

6. Користуючись даними, наведеними у таблиці 1, та результатами власного 

дослідження, встановіть ізоелектричну точку желатину, якій відповідає значення рН 

найбільш каламутної суміші. Результат внесіть до таблиці 2 бланку для відповіді. 

7. Дайте відповідь на запитання, наведені у бланку для відповіді. 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 
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ВИЗНАЧЕННЯ ІЗОЕЛЕКТРИЧНОЇ ТОЧКИ БІЛКУ 

(бланк відповіді) 

Таблиця 1. 

Закресліть цифру, яка відповідає ступеню каламутності суміші за п’ятибальною шкалою 

№ пробірки 
Ступінь каламутності Оцінка техніки експерименту 

1 1 2 3 4 5 

2 1 2 3 4 5 

3 1 2 3 4 5 

4 1 2 3 4 5 

5 1 2 3 4 5 

 

Таблиця 2. 

Закресліть літеру, яка відповідає визначеному значенню ізоелектричної точки желатину 

pH суміші 3,8 4,4 4,7 5,1 5,7 

Ізоелектрична точка А Б В Г Д 

Дайте відповідь на запитання 

Позначте правильні відповіді, закресливши відповідні літери (×) 

7.1. Якими методами можна одержати з колагену 

желатину? 

фізичними; А 

фізико-хімічними; Б 

біохімічними. В 

 

7.2. За будовою колаген є білком: 

фібрілярним; А 

мембранним; Б 

глобулярним. В 

 

7.3. До якого за функціями класу білків належить 

колаген? 

ферменти; А 

транспортні; Б 

харчові та запасні; В 

скорочувальні та рухові; Г 

структурні; Д 

захисні; Е 

регуляторні; Є 

 

7.4. Вкажіть у яких структурах відбуваються процеси, що призводять до утворення молекул колагену?  

Впишіть номери структур Структури: 

Процеси: Структури: 

Транскрипція 
 

Процесинг мРНК 
 

Транспорт зрілої мРНК в 

цитоплазму 

 

Синтез білку 
 

Транспорт до ендомембран 
 

Транспорт в порожнинах 

ендомембран 

 

Процесинг білка В
к
а
ж
іт
ь
 

п
о
с
л
ід
о
в
н
і

с
т
ь
 

 

Секреція 
 

 

1. Агранулярний ендоплазматичний ретикулум; 

2. Гранулярний ендоплазматичний ретикулум; 

3. Клітинна мембрана; 

4. Лізосоми; 

5. Міжклітинний матрикс; 

6. Пухирці (везікули); 

7. Рибосоми; 

8. Система Гольджі; 

9. Центріолі; 

10. Човник Гольджі – клітинна мембрана; 

11. Ядерна пора; 

12. Ядро. 
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МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЛА ПТАХІВ 

Рухи багатьох тварин у просторі визначаються 

особливостями з’єднання кісток скелету та м’язами, які 

прикріплюються до рухомих кісток. Такі з’єднання кісток 

називаються перервними або суглобами. 

Характер руху (згинання-розгинання; приведення-

відведення, обертові та кругові рухи) залежать від 

особливостей будови елементів суглоба та характером 

прикріплення м’язів до кісток. 

Вам для ознайомлення запропонований анатомічний 

препарат фрагменту крила. Після загального зовнішнього 

огляду та препарування препарату дайте відповідь на 

тестові запитання та переходьте до роботи з 

мікрофотографіями та мікропрепаратом. 

Мета роботи: визначити морфо-функціональні 

особливості рухомої частини опорно-рухового апарату. 

Матеріали та обладнання: гумові рукавиці, лоток, 

ножиці, пінцети, анатомічний препарат, набір 

мікрофотографій, мікроскоп, мікропрепарат. 

Хід роботи: 

Перед початком роботи одягніть гумові рукавички. 

1. Препарування анатомічного препарату 

фрагменту крила. 

1.1. Розгляньте препарат крила ззовні. 

1.2. Відтягніть край шкіри крила і зробіть розріз 

вздовж всього препарату. 

1.3. Пінцетом підніміть край шкіри і ножицями 

зробіть надрізи між шкірою та м’язами. Видаліть 

повністю шкіру з препарату. 

1.4. Розгляньте препарат без шкіри. Зверніть увагу 

на м’язові елементи препарату. Знайдіть м’язи-

антагоністи та м’язи-синергісти. 

1.5. Відпрепаруйте один чи декілька м’язів. Для 

цього повздовжніми рухами пінцету чи ножиць (будьте 

обережні) звільніть м’яз від оточуючих тканин. 

1.6. Ножицями зробіть неповний розріз суглобової 

сумки ліктьового суглобу між плечовою кісткою та 

кістками передпліччя. Ви зможете побачити 

внутрішню будову суглоба, частково зберігши 

фіксуючі елементи суглобу. 

1.7. Від’єднайте плечову кістку від кісток 

передпліччя. Інструментами відділіть м’язи від кісток 

передпліччя.  

1.8. Дайте відповіді на тестові питання, 

заповнивши таблицю 1 бланку для відповіді. 

Зверніть увагу! Деякі елементи будови суглоба можна 

розглянути на фрагментах плечового суглоба та 

суглоба між передпліччям та кистю. 

 

1.8.1. Ліктьовий суглоб птахів: 

А утворений плечовою та ліктьовою кістками; 

Б утворений плечовою та променевою кістками;  

В утворений плечовою, ліктьовою та променевою 

кістками;  

Г простий суглоб; 

Д складний суглоб.  

1.8.2. У ліктьовому суглобі птахів найбільшою 

амплітудою характеризуються рухи: 

А згинання - розгинання;  

Б обертальні;  

В відведення – приведення. 

1.8.3. Рухливість ліктьової та променевої кісток 

одна відносно одної обмежена за рахунок: 

А хряща, який вкриває головки обох кісток; 

Б зв’язок, які кріпляться до суглобових хрящів цих 

кісток;  

В зв’язок, які з’єднують тіла кісток. 

1.8.4. М’язи ліктьового суглобу анатомічного 

препарату: 

А своїми сухожилками кріпляться до головок 

кісток суглоба (сухожилля візуально, ніби 

переходять у суглобову сумку);  

Б сухожилками фіксуються до тіл кісток, які 

утворюють ліктьовий суглоб; 

В перекидаються через суглоб своїм черевцем: 

Г м’язи передпліччя та плеча препарату зовсім не 

перекидаються своїми анатомічними елементами 

через ліктьовий суглоб. 

Д ззовні вкриті сполучнотканинною оболонкою – 

фасцією;  

Е можуть мати спільну фасцію, якщо вони є 

м’язами – антагоністами. 

1.8.5. Суглобові поверхні кісток ліктьового суглобу: 

А мають форму ямки у ліктьовій і променевій 

кістках;  

Б мають форму головки у ліктьовій і променевій 

кістках; 

В мають плоску форму; 

Г вкриті еластичною кістковою тканиною; 

Д вкриті еластичним гіаліновим хрящем. 

1.8.6. Найбільш виражену конгруентність 

(відповідність форми) головок кісток 

ліктьового суглобу демонструють: 

А променева та плечова кістки;  

Б променева та ліктьова кістки; 

В ліктьова та плечова кістки.  

2. Уважно розгляньте мікрофотографії тканин. 

Дайте відповіді на наступні запитання: 

2.1. До якого типу належать тканини, представлені 

на мікрофотографіях (рис.1 - рис.12)? Відповіді 

занесіть до таблиці 2.1. бланку для відповіді.  

2.2. Визначте, до складу яких анатомічних 

утворень (структур) розглянутого Вами об’єкту 

входять тканини, представлені на мікрофотографіях 

(рис.1 - рис.12). Відповіді занесіть до таблиці 2.2. 

бланку для відповіді.  

3. Уважно розгляньте під мікроскопом 

запропонований Вам мікропрепарат. В таблицю 3. 

бланку для відповіді внесіть його шифр. Визначте тип 

тканини запропонованого Вам препарату. Коротко 

(декількома реченнями) опишіть фізіологічну роль 

(пряму або опосередковану) тканини, представленої на 

мікропрепараті, у функціонуванні органу, анатомічний 

препарат якого Ви аналізували.  



МОРФОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРИЛА ПТАХІВ 

(бланк для відповіді)

Таблиця 1 

Дайте відповідь на тестові запитання. Правильні відповіді позначте знаком «×» 

1.8.1.  Ліктьовий суглоб птахів А Б В Г Д 

1.8.2. У ліктьовому суглобі птахів найбільшою 

амплітудою характеризуються рухи 
А Б В 

1.8.3. Рухливість ліктьової та променевої кісток 

одна відносно одної обмежена за рахунок 
А Б В 

1.8.4. М’язи ліктьового суглобу анатомічного 

препарату 
А Б В Г Д Е 

1.8.5. Суглобові поверхні кісток ліктьового суглобу А Б В Г Д 

1.8.6. Найбільш виражену конгруентність (відповідність 

форми) головок кісток ліктьового суглобу 

демонструють 

А Б В 

 

Таблиця 2.1. 

Визначте тип тканин, представлених на мікрофотографіях (рис.1 – рис.12). Правильну 

відповідь позначте знаком «×».  

Тип тканини Номер рисунку 

Епітеліальна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сполучна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

М'язова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нервова 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

Таблиця 2.2. 

Вкажіть назву анатомічних утворень (структур) розглянутого об’єкту, до складу 

яких входять тканини, представлені на рис.1 - рис.12. У випадку, якщо представлені на 

мікрофотографіях тканини відсутні в анатомічному препараті, поставте знак «–» 

Номер 

рис. 

Назва анатомічного утворення (структури) розглянутого об’єкту, до 

складу якого входить тканина, представлена на рисунку 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

 

Таблиця 3. 

ВНЕСІТЬ ДО ТАБЛИЦІ ШИФР запропонованого Вам мікропрепарату, вкажіть тип тканини. Коротко (декількома реченнями) опишіть фізіологічну роль (пряму або 

опосередковану) тканини, представленої на мікропрепараті, у функціонуванні розглянутого Вами об'єкту.  

Шифр 

препарату 

Тип тканини Фізіологічна роль тканини 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ 

 

 

Ви співробітник лабораторії, у якій досліджуються віруси безхребетних тварин. У 

Вашого нового колеги проявилися ознаки жовтяниці (гепатиту). Невідомо чим це може 

загрожувати іншим співробітникам лабораторії. Вам вдалося виділити й сфотографувати 

у електронному мікроскопі збудника – дрібний сферичний вірус. Проте, у лабораторії 

відсутні будь-які тест-системи для ідентифікації цього збудника, адже з вірусами 

хребетних у ній не працюють. Спираючись на останнє видання таксономії вірусів, Ви 

склали список найбільш імовірних патогенів, які мають подібну морфологію і можуть 

викликати подібні симптоми (див. табл. 1). На електронограмах не завжди чітко 

виявляється суперкапсид. Проте його можна виявити біохімічними методами. 

 

Таблиця 1 

Перелік вірусів, здатних викликати гепатит 

Назва вірусу Родина Рід Суперкапсид Розмір віріону 

гепатиту А Picornaviridae Hepatovirus немає 22-30 нм 

гепатиту В Hepadnaviridae Orthohepadnavirus є близько 42 нм 

гепатиту С Flaviviridae Hepacivirus є близько 50 нм 

гепатиту G Flaviviridae Hepacivirus є близько 50 нм 

гепатиту D - Deltavirus є 36-43 нм 

гепатиту Е Hepeviridae Hepevirus немає 32-34 нм 

 

Вам потрібно з’ясувати, який саме вірус «приніс» до лабораторії новий співробітник і 

які наслідки це може мати для всього персоналу лабораторії. 

Мета роботи: ідентифікувати вірус і зробити висновок про можливі наслідки його 

потрапляння до колективу лабораторії. 

Матеріали та обладнання: вірусна суспензія, фільтрувальний папір, піпетка, 

електронограма вірусу (фотографія з електронного мікроскопа), лінійка. 

Хід роботи: 

1. У бланку для відповіді зазначте номер проби Вашого зразка. 

2. Визначте чи входять до складу вірусу ліпіди, для цього: 

2.1. на листку фільтрувального паперу (біля краю) вкажіть номер проби; 

2.2. аптечною піпеткою нанесіть 1 краплю зразка на фільтрувальний папір; 

2.3. помістіть листок фільтрувального паперу з нанесеним зразком у посудину з 

кристалічним йодом; 

2.4. через 20 хв. проаналізуйте отримані результати. Зразок вірусу, що містить у 

своєму складі ліпіди, на фільтрувальному папері матиме коричневе 

забарвлення. 

2.5. Занотуйте результати до таблиці 1 бланку для відповіді. 

3. За електронограмами, користуючись лінійкою, визначте середнє значення 

діаметру віріонів вірусу. Для цього слід визначити довжину не менше як п’яти 

вірусних часток на електронограмі. Занотуйте отримані результати до таблиці 1 

бланку для відповіді. 

4. Спираючись на отримані результати й дані з таблиці 1 завдання, встановіть, 

яким вірусом інфіковано нового співробітника лабораторії. Назву вірусу 

занотуйте до бланку для відповіді. 

5. Зробіть висновок про можливі особливості перебігу інфекції у даного 

співробітника та прогноз щодо його одужання, а також про можливі епідемічні 

наслідки потрапляння цього вірусу до колективу лабораторії. Висновки занотуйте у 

бланк для відповіді. 

 



ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВІРУСУ ГЕПАТИТУ 

(бланк для відповіді) 

№ проби зразка   

Таблиця 1 

Колір «плями» на фільтру-

вальному папері через 20 хв. 

Присутність у 

віріоні ліпідів
∗

  

Наявність 

суперкапсиду
*
 

Середній розмір 

віріону вірусу, нм 

 

 

 

   

 

Назва визначеного вірусу 

 

 

 

 

Особливості перебігу захворювання та 

прогноз щодо одужання 

Можливі епідемічні наслідки потрапляння 

цього вірусу до колективу лабораторії 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

∗ наявність - «+»; відсутність - «-». 
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ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПОРОУТВОРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ 

Деякі бактерії мають здатність утворювати ендоспори. Майже завжди в клітині 

формується лише одна ендоспора, тобто даний процес не забезпечує розмноження 

мікроорганізму. 

Мета роботи: визначити характер споророзміщення запропонованих зразків 

мікроорганізмів. 

Матеріали та обладнання: пальники, пінцети, мікроскопи, імерсійне масло, маркери, 

рукавички гумові, предметні скельця, марлеві серветки, шматочки господарського мила, 

фільтрувальний папір, пробірки зі стерильною дистильованою водою, бактеріологічні 

петлі, кристалізатори з містками, вода для промивання препаратів у спринцівках, 

розчини барвників (брильянтового зеленого та сафраніну), водяна баня. 

Хід роботи: 

В залежності від того, яке місце в клітині займає ендоспора, та чи деформує вона 

клітину, виділяють різні типи спороутворення (рис.1). 

1. Зі зразків №1, №2 та №3 приготуйте тимчасові препарати типу «препаративний 

мазок». Методику фарбування зафіксованого препарату наведено нижче. 

1.1 Обережно, за допомогою пінцета, помістіть зафіксований препарат на місток 

водяної бані мазком догори. 

1.2 Повністю накрийте препарат фільтрувальним папером і змочіть його розчином 

брильянтового зеленого. Витримайте препарат на киплячій водяній бані 10 хвилин, 

не допускаючи висихання препарату. 

1.3 Ретельно промийте препарат водою, просушіть та дофарбуйте розчином сафраніну 

30 с. 

1.4 Розгляньте приготовані Вами препарати, знайдіть поле зору, за яким можна 

визначити характер споророзміщення. Продемонструйте обрану ділянку члену журі 

та зарисуйте її. Визначте, який тип споророзміщення відповідає кожному зразку, 

вказавши відповідний номер (див. рис.1) у таблиці 1 бланку для відповіді. 

2. Розгляньте мікрофотографії на рисунку 2 і дайте відповіді на наступні запитання, 

позначивши в таблиці 2 бланку для відповіді вірні варіанти знаком «×». 

2.1 Вкажіть, якими номерами на рис.1. позначено клітини з термінально розміщеними 

спорами. 

2.2 Вкажіть, яким номером на рис.1. позначено тип споророзміщення, характерний для 

бактерій, наведених на рисунку 2А. 

2.3 Вкажіть, яким номером на рис.1. позначено тип споророзміщення, характерний для 

бактерій, наведених на рисунку 2Б. 

2.4 Вкажіть, яким номером на рис.1. позначено тип споророзміщення, характерний для 

бактерій, наведених на рисунку 2В. 

3. Вкажіть, які функції можуть виконувати ендоспори? 

 
Рис.1. Типи спороутворення 

 

 

  
А Б  

 
В 

Рис. 2. Бактеріальні клітини зі спорами 

 



 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СПОРОУТВОРЕННЯ МІКРООРГАНІЗМІВ 

(бланк для відповіді) 

Рисунки виготовлених зразків: 

 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

   

Таблиця 1 

Характер споророзміщення (позначте правильні відповіді знаком «×») 

Зразок 1 Зразок 2 Зразок 3 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

 

Таблиця 2. 

Дайте відповіді на запитання, позначивши вірні варіанти знаком «×». 

2.1 
Вкажіть, якими номерами на рис.1. позначено клітини з термінально 

розміщеними спорами 
1 2 3 4 5 6 

2.2 
Вкажіть, яким номером на рис.1. позначено тип споророзміщення, 

характерний для бактерій, наведених на рисунку 2А. 
1 2 3 4 5 6 

2.3 
Вкажіть, яким номером на рис.1. позначено тип споророзміщення, 

характерний для бактерій, наведених на рисунку 2Б. 
1 2 3 4 5 6 

2.4 
Вкажіть, яким номером на рис.1. позначено тип споророзміщення, 

характерний для бактерій, наведених на рисунку 2В. 
1 2 3 4 5 6 

 

3. Функції ендоспори: 
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ПОГЛИНАННЯ ФОСФОРУ РОСЛИНАМИ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП 

Фосфор – другий за важливістю елемент мінерального живлення рослин. Поряд із азотом 

та калієм він часто виступає лімітуючим фактором функціонування екосистем. У ряді 

дослідів було показано, що поглинання фосфору, як і багатьох інших мінеральних елементів 

коренями рослин, у значній мірі залежить від таких факторів, як світло та вуглекислий газ. 

Більшість авторів таку залежність пов’язують зі змінами у метаболізмі рослин за дії цих 

факторів, головним чином зі зміною інтенсивності фотосинтезу. Так показано, що при 

підвищенні інтенсивності фотосинтезу, поглинання фосфору також підсилюється. Однак слід 

зазначити, що різні екологічні групи рослин мають свої відмінності у зміні інтенсивності 

фотосинтезу за різної інтенсивності світла та концентрації вуглекислого газу. Тому можна 

припустити, що рослини різних екологічних груп будуть мати відмінності у поглинанні 

фосфору при збільшенні, чи зменшенні інтенсивності дії цих факторів. 

Мета роботи: порівняти вміст фосфатів у екстрактах коренів рослин різних 

екологічних груп за різних умов освітленості. 

Матеріали та обладнання: 5 мікропробірок у штативі (підписані від 1С до 5С), 6 

мікропробірок зі зразками екстрактів коренів рослин (підписані від #1 до #6), шприци 

(А, В, С, #1, #2, #3, #4, #5, #6), 96-лунковий планшет, ємність для зливу, розчин A (1% 

розчин аскорбінової кислоти), розчин В (молібденовий реактив на визначення 

неорганічного фосфору), розчин С (1600 µM
∗

 розчин KH2PO4), розчин D (бідистильована 

вода), калькулятор, листок білого паперу. 

Хід роботи: 

1. Приготуйте в мікропробірках (підписаних від 1С до 5С) розчини фосфату з 

наступними концентраціями: 50, 100, 200, 400, 800 µM, починаючи з максимальної. 

Для цього за допомогою шприца С в 5С-пробірку внесіть 0,5 мл розчину С (1600 µM 

розчин KH2PO4) і додайте 0,5 мл води (розчин D). Потім з пробірки 5С до пробірки 

4С відберіть 0,5 мл розчину і додайте в неї 0,5 мл води (розчин D). Аналогічним 

чином послідовно приготуйте інші концентрації. 

2. Промийте шприц С водою тричі (розчин D), зливаючи рідину в ємність для зливу. 

3. Заповніть ряди 1 і 6 в 96-лунковому планшеті, як показано на рисунку 1. Для цього за 

допомогою шприца С перенесіть 0,1 мл води (розчин D) в лунку А кожного зі 

вказаних рядів (1 і 6). Далі по 0,1 мл кожного стандартного розчину до вказаних на 

рисунку 1 лунок, починаючи з мінімальної концентрації. До останньої 7 лунки (G) в 

кожному ряді внесіть по 0,1 мл 1600 µM розчину KH2PO4 (розчин C). 

4. Перенесіть по 0,1 мл кожного зразку екстракту проростків до вказаних на рисунку 1 

лунок рядів 3 і 4, використовуючи шприци з номерами, що відповідають зразкам. 

                                           

∗

 µM – (міжнародне скорочення) мікромоль. 

Стандарти 

µM 
Зразки 

Стандарти 

µM 
     

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 0     0       

B 50  #1 #1  50       

C 100  #2 #2  100       

D 200  #3 #3  200       

E 400  #4 #4  400       

F 800  #5 #5  800       

G 1600  #6 #6  1600       

H             

Рис. 1. Положення стандартних розчинів і зразків на 96-лунковому планшеті 

5. Шприцом А додайте до кожної лунки, що містить як стандарти, так і зразки, по 

0,1 мл розчину A, а потім шприцом В додайте в кожну лунку по 0,1 мл розчину 

В. Обережно перемішайте вміст лунок постукуванням збоку по планшетці. 

6. Через 3 хвилини впродовж 1-2 хвилин порівняйте забарвлення зразків зі 

стандартними розчинами (ряди 1 та 6 планшету). За співпаданням забарвлення 

визначте концентрацію фосфату в екстрактах. Результати вкажіть у таблиці 1 

бланку для відповіді (µM). 

7. Використовуючи отримані дані, розрахуйте вміст фосфату (мілімоль/міліграм 

сирої маси проростків) у кожному зразку, враховуючи, що зразки готували 

шляхом екстракції коренів 25 проростків, сира маса яких наведена в таблиці 1 

бланку для відповіді. Об’єм кожного екстракту був доведений до 20 мл 

бідистильованою водою. Дані розрахунків занотуйте у таблицю 1 бланку 

(мМ/мг).  

8. Проаналізуйте результати експерименту і, використовуючи наведені у бланку для 

відповіді коди, встановіть можливу відповідність між кожним зразком (назвою 

рослини) і умовами освітленості (інтенсивність освітлення, клк)
∗∗

. Впишіть 

відповідні коди у таблицю 1 бланку для відповіді. 

9. Користуючись графіком залежності інтенсивності фотосинтезу від інтенсивності 

освітлення, наведеним у бланку для відповіді, визначте, який тип кривої 

характерний для кожної з рослин, що вивчаються у роботі. Результати занотуйте 

у бланк для відповіді. 

10. Дайте відповідь на запитання, наведені у бланку для відповіді. 

                                           

∗∗
 Враховуйте, що рослини належать до різних екологічних груп (див. вступну частину). 



 

ПОГЛИНАННЯ ФОСФОРУ РОСЛИНАМИ РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП 

(бланк для відповіді) 

Таблиця 1 

Впишіть вірні відповіді 

Концентрація фосфату, Номер 

зразка 
Рослина 

Назва рослини 

(КОД) 

Інтенсивність 

освітлення 

(КОД) 

Сира маса 

проростків (мг) µМ мМ/мг 

1 T   48,5   

2 X   38   

3 Y   40,8   

4 X   35   

5 Y   24   

6 T   17,3   

Кодування назв рослин і умов освітлення: 

Код Назва рослини:  Код Інтенсивність освітлення, клк 

1. Пшениця (Triticum aestivum L.)  4. 10 клк 

2. Кукурудза (Zea saccharáta Sturtev)  5. 50 клк 

3. Хлорофітум (Chlorophytum comosum)  6. 0 клк 

 

Залежність інтенсивності фотосинтезу від інтенсивності освітлення для рослин різних екологічних груп 

 

Впишіть літеру графіка в 

прямокутник навпроти рослини, 

якій характерна відповідна 

залежність. 

Кукурудза 

 

Пшениця 

 

 

Хлорофітум 

 

10.1. Вкажіть (позначивши знаком «×») вірні твердження 

стосовно рослини, у якої найвищий рівень поглинання 

фосфатів в розглянутому досліді. 

Має закриті колатеральні провідні пучки у стеблі та 

листках. 

 

Фіксація СО2 протікає в циклі Хетча-Слека. 
 

 

При температурі 50°С продуктивність фотосинтезу 

нижча, ніж в інших дослідних рослин. 

 

Фіксація СО2 протікає в циклі Кальвіна. 
 

 

Характеризується низькою інтенсивністю 

фотодихання. 

 

Має кранц-анатомічну структуру листової пластинки. 
 

 

Належить до тіньовитривалих рослин. 
 

 

Належить до рослин з САМ-метаболізмом. 
 

 

10.2. Вкажіть (позначивши знаком «×») вірні твердження 

відносно того, що відбуватиметься з культурною 

рослиною, якщо за перших ознак у неї фосфорного 

голодування вносити до ґрунту тризаміщені фосфорні 

солі заліза (феруму). 

Листя стане дрібним і вузьким, пагони припинять ріст 

або навіть почнуть скручуватися. 

 

Збільшення розмірів листя й швидкий ріст пагонів. 
 

 

Забарвлення нижнього листя стане синьовато-зеленим, 

можливо з червонястими плямами. 

 

Посилиться ріст кореневої системи, зросте 

проліферація кореневих волосків. 

 

Прискориться розвиток рослин, що 

супроводжуватиметься прискоренням цвітіння. 

 

Листки почнуть жовтіти з країв, потім їхні краї і 

верхівки набудуть бурого забарвлення. 

 

Колір листя стане інтенсивно зелений. 
 

 

Затримуватиметься розвиток рослин, затягуватиметься 

цвітіння. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН 

 

Визначення різноманітних організмів, зокрема рослин, на сьогодні переросло у 

самостійну галузь, яка називається систематикою. Метою систематики є якнайточніше 

визначення живих організмів, для цього застосовуються різні методи. В даній роботі 

Вам пропонується використати два принципово відмінні методи – морфологічне 

визначення рослин та спрощений варіант ідентифікації рослини за фрагментом 

секвенованої послідовності ДНК. Перший метод є одним з основних етапів класичного 

визначення рослин. Другий – набув популярності в останні роки у зв’язку з технічним 

прогресом та здешевленням технології. Кожний з методів має свої особливості.  

Слід зауважити, що в основі новітніх методів лежать класичні, адже бази генетичних 

даних початково збиралися й продовжують збиратися на основі морфологічної та інших 

видів ідентифікації. Тому інколи зустрічаються досить виражені розбіжності генетичних 

та морфологічних даних, чому можуть бути наступні причини: першопочаткове 

неправильне визначення таксономічних представників, вже задепонованих до генетичної 

бази даних, наявність всередині таксону критичних видів тощо. 

Тому отриманий результат з використанням будь-якого підходу треба кожного разу 

уважно перевіряти, враховувати переваги та недоліки кожного з методів і раціонально їх 

використовувати. 

Мета роботи: визначити ботанічні об’єкти із застосуванням морфологічного та 

молекулярно-генетичного методів. 

Матеріали та обладнання: лупи, препарувальні голки, чашки Петрі, визначники вищих 

рослин, комп’ютери з доступом до мережі Інтернет. 

Хід роботи: 

1. Розгляньте запропонованих представників. 

2. За допомогою визначників спробуйте ідентифікувати об’єкти за дихотомічним 

ключем, що побудований на таксономічно важливих морфологічних ознаках. 

3. Результат визначення занотуйте до таблиці 1 в бланку для відповіді й покажіть 

члену журі. 

Після цього переходьте до наступного етапу виконання роботи. 

4. Всі отримані об’єкти спробуйте визначити за допомогою алгоритму локального 

вирівнювання послідовностей ДНК, для чого: 

4.1. наберіть в інтернет-браузері наступну адресу: http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/. При 

цьому відкриється вікно, яке має наступний вигляд: 

 

 
 

4.2. У даному вікні оберіть опцію nucleotide blast, при цьому у вас має відкритися 

наступне вікно, в пусте поле якого необхідно почергово по одній скопіювати 

послідовності, що додаються у вигляді текстових файлів, після чого перевірити всі 

опції на відповідність їх рисунку та натиснути кнопку BLAST.  

Не копіюйте більше однієї послідовності за один раз. 



БАЖАЄМО УСПІХУ! 

 

4.3. Почекайте кілька хвилин, доки завершиться аналіз. По завершенню якого 

відкриється вікно з вказівками щодо подібності послідовностей та відсотковими 

показниками. 

 
 

4.4. Зробити висновки про видову приналежність зразків, за умови, що об’єкти є 

ідентичними, якщо максимальна ідентичність (MaxIdent) та перекриття (Querry 

coverage) становлять 100%. Також в таблиці відображено, який ген для цього 

використовувався. 

 

4.5. Проробіть кроки 4.1. – 4.4. для всіх наданих зразків. 

4.6. Занесіть отриманий результат до таблиці в бланку для відповіді. 

 

5. На основі проведеної роботи, користуючись переліком запропонованих 

характеристик, зробіть висновки відносно можливості застосування використаних 

Вами методів та їхніх головних особливостей, заповнивши таблицю 2 бланку для 

відповіді. 

 

Послідовності по одній 

скопіюйте сюди 



 

ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН 

(бланк для відповіді)

Таблиця 1.  

Впишіть результати визначення рослин 

Зразок Вид за морфологічним визначенням Вид за молекулярно-біологічним визначенням 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Таблиця 2.  

Вкажіть особливості кожного з використаних методів визначення, закресливши (×) відповідні літери 

(див. перелік характеристик) 

Метод Особливості 

Морфологічний А Б В Г Д Е Ж 

Молекулярно-генетичний А Б В Г Д Е Ж 

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК: 

А) може бути використаний людьми, що не мають базових знань з ботаніки; 

Б) потребує глибоких та детальних знань про об’єкт; 

В) для проведення не потребує наявності науково-технічної бази та є матеріально не затратним; 

Г) кінцевий результат залежить від попереднього визначення іншими дослідниками; 

Д) потребує наявності якомога краще збереженого та цілісного зразка; 

Е) дає змогу ідентифікувати навіть незначні фрагменти рослинного матеріалу; 

Ж) потребує спеціального устаткування та реагентів. 

 

 

 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН 

(бланк для відповіді)

Таблиця 1.  

Впишіть результати визначення рослин 

Зразок Вид за морфологічним визначенням Вид за молекулярно-біологічним визначенням 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Таблиця 2. 

Вкажіть особливості кожного з використаних методів визначення, закресливши (×) відповідні літери 

(див. перелік характеристик) 

Метод Особливості 

Морфологічний А Б В Г Д Е Ж 

Молекулярно-генетичний А Б В Г Д Е Ж 

ПЕРЕЛІК ХАРАКТЕРИСТИК: 

А) може бути використаний людьми, що не мають базових знань з ботаніки; 

Б) потребує глибоких та детальних знань про об’єкт; 

В) Для проведення не потребує наявності науково-технічної бази та є матеріально не затратним; 

Г) кінцевий результат залежить від попереднього визначення іншими дослідниками; 

Д) потребує наявності якомога краще збереженого та цілісного зразка; 

Е) дає змогу ідентифікувати навіть незначні фрагменти рослинного матеріалу; 

Ж) потребує спеціального устаткування та реагентів. 
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МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПАДКУВАННЯ ОЗНАК НА ОСНОВІ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕНЕТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

Забарвлення та характер малюнку насінин бобових можуть спадкуватися як 

моногенні ознаки, але бувають виключення і такі ознаки спадкуються полігенно. В 

генетичних дослідах найважливішим етапом є математична обробка результатів 

експериментів. Так, для встановлення типу спадкування ознаки що досліджується 

використовують метод χ-квадрату, який полягає у підрахунку кількості представників 

кожного фенотипового класу та порівнянні їхньої кількості з теоретично очікуваною 

кількістю виходячи з можливого типу розщеплення. 

Мета роботи: визначити типи успадкування забарвлення та характеру малюнку 

насінин квасолі. 

Матеріали та обладнання: насіння квасолі, аркуш білого паперу, калькулятор. 

Хід роботи: 

1. Розподіліть насінини квасолі на два класи за кольором (забарвлені та незабарвлені) і 

підрахуйте кількість насінин кожного класу. 

2. Розподіліть забарвлені насінини за характером малюнку на три класи: темні 

смуги на темному фоні насінини, розташовані по всій довжині (клас 1), темі 

смуги на світлому фоні насінини, розташовані по всій довжині (клас 2), темні 

смуги розташовані на периферії (клас 3).  

3. Результати кількісного аналізу насінин відповідного фенотипового класу занесіть 

до таблиці 1 бланку для відповіді. 

4. Припускаючи, що Ваша вибірка є другим поколінням, яке отримане в результаті 

самозапилення першого покоління, запропонуйте схему схрещування, починаючи 

від батьківських рослин. Результати занотуйте до бланку для відповіді. 

5. За допомогою методу χ-квадрат перевірте чи відповідає розподіл всередині вашої 

вибірки розщепленню, що є очікуваним для даного типу схрещування. За 

результатами розрахунків заповніть таблиці 2 та 3 бланку для відповіді. Формула 

для визначення χ-квадрату та його критичні значення наведені у бланку для 

відповіді. 

6. Порівняйте визначені вами значення критерію χ-квадрат з критичними та дайте 

відповідь на наступні запитання: 

6.1 Як спадкується забарвлення насінини? 

6.2 Як спадкується характер малюнку насінини? 

6.3 Яке розщеплення F2 характерне для даного типу спадкування забарвлення рослини? 

6.4 Яке розщеплення F2 характерне для даного типу спадкування характеру малюнку 

насінини? 
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МАТЕМАТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПАДКУВАННЯ ОЗНАК НА ОСНОВІ 
РЕЗУЛЬТАТІВ ГЕНЕТИЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 

(бланк відповіді) 
Таблиця 1  

Впишіть відповідь  
Забарвлення Характер 

забарвлення забарвлені незабарвлені 

Клас 1 
 

 

 

Клас 2 
 

 

 

Клас 3 
 

 

 

Схема схрещування: 

P: ♀   × ♂   

F1:   

F2:   

Таблиця 2 

Впишіть відповідь 
Фенотиповий 

клас 

Досліджуване 

(Д) 
Очікуване (О) Д – О (Д - О)

2
/О 

Забарвлені 
 

 

   

Незабарвлені 
 

 

   

Таблиця 3 

Впишіть відповідь 
Фенотиповий 

клас 

Досліджуване 

(Д) 
Очікуване (О) Д – О (Д - О)

2
/О 

Клас 1     

Клас 2     

Клас 3     

Відповідь запитання: 

6.1    

6.2    

6.3    

6.4    
 

Формула розрахунку χ-квадрату: χ
2 

=∑(Д-О)
2
/О. Критичні значення χ-квадрату для 

1, 2, 3, 4, 5 ступенів свободи і р=0.05 складають 3.84, 5.99, 7.81, 9.49, 11.07 відповідно. 
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ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ КОМАХИ  

Мета роботи: проаналізувати особливості зовнішньої та внутрішньої будови комахи. 

Матеріали та обладнання: чашка Петрі з парафіном, ножиці, препарувальні голки, 

пінцет. 

Хід роботи: 

1. Використовуючи запропонований інструментарій проведіть розтин тварини. 

2. Проаналізуйте особливості зовнішньої та внутрішньої будови запропонованої 

комахи.  

3. Визначте систематичне положення об’єкту й заповніть таблицю 1 бланку для 

відповіді. 

4. Покажіть члену журі по зробленому Вами препарату окремі зовнішні та внутрішні 

органи відповідно до списку, наведеного у бланку для відповіді. 

 

 

 

 

 

 

 

БАЖАЄМО УСПІХУ! 
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ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ КОМАХИ 

(бланк відповіді) 

 

Таблиця 1 

Вкажіть систематичне положення об’єкту 

Тип 
 

 

Підтип 
 

 

Клас 
 

 

Ряд 
 

 

Вид 
 

 

 

 

Список органів тварини, які треба показати під час опитування: 

  Позначка 

журі 

  Позначка 

журі 

1. Воло; 
 

 
10. Слинні залози; 

 

2. Жирове тіло; 
 

 
11. Статеві залози; 

 

3. Задня кишка; 
 

 
12. Стравохід; 

 

4. Мальпігієві судини; 
 

 
13. Тенідія; 

 

5. Метанефридій; 
 

 
14. Тифлозоль; 

 

6. Пілоричні придатки; 
 

 
15. Трахеї; 

 

7. Орган слуху; 
 

 
16. Фасеткові очі; 

 

8. Середня кишка;  
 

 
17. Черевний нервовий ланцюг; 

 

9. Серце; 
 

 
18. Шлунок. 

 

 


