IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::8 клас
ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ КВІТКИ
Мета роботи: за комплексом морфологічних ознак квітки скласти її формулу та
визначити приналежність об’єкту до відповідної систематичної групи.
Матеріали і обладнання: препарувальна голка, пінцет анатомічний, чашка Петрі,
фільтрувальний папір, фарфорова чашка (для розпарювання квіток), кип’яток,
предметне скельце, ручка, бінокуляр.
Хід роботи:
У Вашому розпорядженні три рослинні об’єкти. Ви повинні препарувати квітку
запропонованих Вам зразків №1, №2, №3 за наступним планом.
1. Покладіть у фарфорову чашку об’єкт №1, і обережно додайте кип’ятку. Зачекайте 1 –
2 хв. Обережно пінцетом, не пошкодивши об’єкт, перенесіть об’єкт на предметне
скельце.
2. Під бінокуляром тримаючи в одній руці пінцет, а в другій препарувальну голку
обережно розгляньте об’єкт. Вивчивши його зовні, обережно зробіть розтин з однієї
сторони квітки і «розгорніть» її так, щоб добре проглядались всі складові частини
(будьте обережні, що не пошкодити структурні частини квітки).
3. Для опису об’єкту №1 використовуйте різні збільшення бінокуляру.
4. Оберіть із переліку ознак такі, які характерні для запропонованого об’єкту. В бланку
відповіді позначте знаком «×» літери обраних ознак.
5. За аналогічним планом дослідіть об’єкт №2 та №3, для яких також позначте знаком
«×» літери обраних ознак у бланку відповіді.
6. Складіть і запишіть у бланку відповіді формулу квітки об’єктів №1, №2, №3.
7. Оберіть з переліку родин таку, для якої є характерною визначена Вами формула
квітки (для кожного з досліджених об’єктів). У бланку відповіді позначте знаком «×»
літери відповідних родин.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ ФОРМУЛИ КВІТКИ
(бланк відповіді)
Перелік морфологічних ознак квітки:
4(5).1. Симетрія квітки:
Номер об’єкта:

- актиноморфна;
- зигоморфна;
- асиметрична.

4(5).6. Кількість пелюсток:
1

2

3

А А А
Б Б Б
В В В

4(5).2. За статтю квітка:
Номер об’єкта:

- маточкова;
- тичинкова;
- двостатева.

1

2

3

А А А
Б Б Б
В В В

4(5).3. Чашечка:
Номер об’єкта:

- зросла (чашолистики
зрослись між собою);
- не зросла.

1

2

3

А А А
Б Б Б

4(5).4. Кількість чашолистиків:
Номер об’єкта:

- 4;
- 5;
- 6;
- 10.

1

2

3

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

1

2

3

4(5).5. Віночок:
Номер об’єкта:

- зросло пелюстковий;
- вільно пелюстковий.

Номер об’єкта:

- 4;
- 5;
- 6;
- 10.

2

3

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

1

2

3

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

1

2

3

4(5).7. Кількість тичинок:
Номер об’єкта:

- 4;
- 5;
- 6;
- 10.
4(5).8. Кількість маточок:
Номер об’єкта:

- 1;
- 2;
- 3;

А А А
Б Б Б
В В В

4(5).9. Зав’язь:
Номер об’єкта:

- верхня;
- нижня;
- середня.

А А А
Б Б Б

об’єкта №1
об’єкта №2
об’єкта №3
7. Визначена формула квітки характерна для родини:
Об’єкт:

1

2

3

А А А
Б Б Б
В В В

6. Формула квітки (впишіть визначену формулу квітки):

Хрестоцвіті;
Бобові;
Пасльонові;
Складноцвіті;
Губоцвіті.

1

1

2

3

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::8 клас
ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СПОР І ПИЛКУ В ЗРАЗКАХ ҐРУНТУ
Спорово-пилковий аналіз та його елементи широко застосовується в різних галузях
природничої науки, різних сферах людської діяльності. Визначення і диференціація
пилку та спор за їхньою систематичною належністю дозволяє отримувати важливу
фахову інформацію, що має неабияке практичне значення.
Мета роботи: визначити склад спор і пилку в зразках ґрунту.
Матеріали і обладнання: зразки субстрату в чашках Петрі, предметні та покривні
скельця, препарувальні голки, піпетки, склянки з водою, паперові серветки, мікроскоп,
олівець.
Хід роботи:
1. Приготуйте тимчасові препарати наданих зразків субстратів.
2. Налаштуйте мікроскоп та дослідіть виготовлені препарати з метою виявлення пилку
або спор.
3. Зафіксуйте результати дослідження на бланку відповіді (малюнок), висловіть
припущення щодо систематичної належності рослин, спори чи пилок яких було
виявлено у зразках, зробіть висновки щодо походження зразків ґрунту.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ СПОР І ПИЛКУ В ЗРАЗКАХ ҐРУНТУ
(бланк відповіді)
Зразок № 1
Можлива систематична
Походження ґрунту
Малюнок
належність рослин

Зразок № 2
Малюнок

Можлива систематична
належність рослин

Походження ґрунту

Малюнок

Можлива систематична
належність рослин

Походження ґрунту

Зразок № 3

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::8 клас
ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У ВЕГЕТАТИВНОМУ СТАНІ
Мета роботи: визначати рослини за вегетативними ознаками.
Матеріали і обладнання: пагони рослин, лупа, препарувальні голки, лінійка.
Хід роботи:
1. Використовуючи наявний інструментарій дослідіть запропоновані пагони і
заповніть таблицю у бланку для відповіді.

2. Знайдіть для досліджених рослин місце у ключі, що вміщений у бланку відповідей,
тобто вставте назву рослини або її номер, під яким вона знаходиться у Вашій таблиці,
на місце у ключі, де відсутня цифра.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ РОСЛИН У ВЕГЕТАТИВНОМУ СТАНІ
(бланк відповіді)
Номер
рослини

Колір
стебла

Розташування
бруньок на
стеблі

Форма
бруньки

Розмір
бруньки

Будова бруньки

Назва рослини

1.

2.

3.

4.

5.

Ключ для визначення рослин:
1.
–
2.
–
3(1).

–

Рослини
2
вічнозелені…………………………………………………………………………………..………...…….....
Рослини
3
листопадні…………………………………………………………………...………...…………….…..…….
Бруньки розташовуються тільки на верхівках стебла, невеликі за розміром, клейкі на
дотик…………………....................................................................................................................
Бруньки розташовуються на верхівках стебла і в пазухах
листків……….................................................................................................................................................................................
Бруньки 0,3-0,5 см, темно-червонуватого кольору, на стеблі розташовуються
по
спіралі.
Стебло
темного
кольору,
голе,
блискуче…………………………………………………………………...………………………..........………………………
……………….
Стебло світлого кольору, голе або опушене. Бруньки більші за розміром, до 1 см, на стеблі
розташовуються
супротивно
або
по
4
спіралі……………………………………………………………………………………..……....

4.

Бруньки супротивні, округлі. Стебло сірого кольору, голе
……………………………………………………………………………………………………………………………………

–

Бруньки чергові, видовжено-овальні, загострені, щільно прилягають до стебла,
клейкі………………………………………………………………………………………………….…

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::8 клас
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ФУНКЦІЙ ТВАРИН
Мета роботи: встановити особливості будови, фізіології, біохімії та екології різних
систематичних груп тварин.
Хід роботи:
Ø На екрані почергово будуть продемонстровані фотографії тварин.
Ø Фотографії будуть показані двічі. Перший раз – протягом 30 секунд, другий –
протягом 20 секунд.
Ø На кожному слайді також буде розміщено питання щодо особливостей будови,
фізіології, біохімії або екології цього виду.
Ø Відповіді на запитання (у вигляді двох-трьох ключових слів) занотуйте у бланк.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ФУНКЦІЙ ТВАРИН
(бланк відповіді)
№
слайда
1

Відповідь

№
слайда
21

2

22

3

23

4

24

5

25

6

26

7

27

8

28

9

29

10

30

11

31

12

32

13

33

14

34

15

35

16

36

17

37

18

38

19

39

20

40

Відповідь

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::9 клас
АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
Мета роботи: проаналізувати деякі анатомічні препарати людини. Визначити деякі структури
організму людини.
У Вас є 30 зображень анатомічних препаратів та рентгенограм людського організма. Уважно розгляньте
їх та дайте відповіді на наступні запитання.
Рисунок 1. Яку структуру обведено колом?
Рисунок 2. Які структури позначені літерами А, Б, В?
Рисунок 3. Яку структуру позначено хрестиками?
Рисунок 4. Яку структуру зображено на рисунку хрестиками?
Рисунок 5. Якою є функція отвора, позначеного на рисунку хрестиком?
Рисунок 6. Якою є функція двох отворів, зображених на рисунку?
Рисунок 7. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 8. Яку частину організма позначено на рисунку хрестиком?
Рисунок 9. Яку структуру позначено хрестиком?
Рисунок 10. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 11. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 12. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 13. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 14. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 15. Як називається судина, позначена хрестиком?
Рисунок 16. Як називається кістка, позначена хрестиком?
Рисунок 17. Як називається м’яз, позначений хрестиком?
Рисунок 18. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 19. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 20. Який орган зображено на рисунку?
Рисунок 21. Який орган зображено на рисунку?
Рисунок 22. Яку частину організма позначено на рисунку хрестиком?
Рисунок 23. Які органи позначено на рисунку літерами А і Б?
Рисунок 24. Які органи позначено на рисунку літерами А і Б?
Рисунок 25. Який орган зображено на рисунку?
Рисунок 26. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 27. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 28. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 29. Яку частину організма зображено на рисунку?
Рисунок 30. Які називаються структури білого кольору?

АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ
(бланк відповіді)
Рисунок 1:
Рисунок 2:

А:

Б:

В:

Рисунок 3:
Рисунок 4:
Рисунок 5:
Рисунок 6:
Рисунок 7:
Рисунок 8:
Рисунок 9:
Рисунок 10:
Рисунок 11:
Рисунок 12:
Рисунок 13:
Рисунок 14:
Рисунок 15:
Рисунок 16:
Рисунок 17:
Рисунок 18:
Рисунок 19:
Рисунок 20:
Рисунок 21:
Рисунок 22:
Рисунок 23: А:

Б:

Рисунок 24: А:

Б:

Рисунок 25:
Рисунок 26:
Рисунок 27:
Рисунок 28:
Рисунок 29:
Рисунок 30:

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::9 клас
ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП РОСЛИН
Мета роботи: за комплексом анатомічних ознак листка визначити приналежність
об’єктів до відповідних екологічних груп рослин.
Матеріали і обладнання: препарувальна голка, пінцет анатомічний, чашка Петрі,
фільтрувальний папір, фарфорова чашка (для розпарювання квіток), кип’яток,
предметне скельце, покривне скельце, барвники, ручка, серцевина бузини, маркер для
скелець, бінокуляр.
Хід роботи:
1. У Вашому розпорядженні три рослинні об’єкти. Ви повинні приготувати поперечні
зрізи листків запропонованих Вам зразків №1, №2, №3 за наступним планом.
Розріжте лезом серцевину бузини вздовж і навпіл і, тримаючи в пальцях, закріпіть
об’єкт вздовж між половинками. Серцевина бузини використовується виключно як
фіксатор об’єкту. Тримаючи однією рукою серцевину чорної бузини, а в другій – лезо,
приготуйте кілька зрізів зразка №1 і помістіть їх в чашку Петрі з водою. Виберіть три
кращі зрізи об’єкту і помістіть їх на предметне скло. Нанесіть пару крапель сафраніну
(фарбує лігнін). Через 0,5 хв. просушіть барвник фільтрувальним папером. Промийте
барвник водою. Залишки води після цього заберіть фільтрувальною папером.
Повторіть промивання і висушування два рази. Потім для виготовлення препарату
нанесіть пару крапель гліцерину або води, і покладіть на зріз покривне скельце.
Маркером на предметному скельці напишіть номер зразка, з якого приготували
препарат.
Аналогічно приготуйте мікропрепарати інших зразків.
2. Для опису мікропрепаратів використовуйте мікроскоп (об’єктиви х10, х40). Коли
препарат готовий, розгляньте забарвлені зрізи під мікроскопом при малому збільшенні
(об’єктив х10), потім при великому (х40).
3. Оберіть із переліку анатомічних ознак, такі які характерні для запропонованих
об’єктів. У бланку відповіді позначте знаком «×» літери обраних ознак.
4. За визначеним комплексом анатомічних ознак віднесіть об’єкт до відповідної
екологічної групи рослин. У бланку відповіді позначте знаком «×» літеру обраної
екологічної групи.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП РОСЛИН
(бланк відповіді)
3. Перелік анатомічних ознак рослин:
3.1. Кількість шарів мезофілу:

3.5. Основна (водозапасаюча) паренхіма:

Об’єкти: 1

тонкошаровий (4 шари
клітин);
помірної шаруватості (5-6
шари клітин);
багатошаровий товстий (7-10
шари клітин);
дуже багатошаровий (> 10
шари клітин).

2

3

Об’єкти: 1

Б Б Б
В В В

3.6. Механічна тканина:

Г Г Г

Об’єкти: 1

3.2. Диференційованість мезофілу:
мономорфний
(недиференційований);
дорсовентральний;
ізолатеральний (з обох сторін
палісадна паренхіма, а в
середині губчаста);
ізопалісадний;
ізоморфно-губчастий;
центричний;
кранц-структура.

2

склеренхіма;
коленхіма.

3

А А А

В В В
Г
Д
Ж
З

Г
Д
Ж
З

округлі (від 1 до 1,4);
дуже широкі (від 1,5 до 1,99);
широкі (від 2 до 2,49);
довгі (від 2,50 до 2,99);
дуже довгі (від 3,00 до 3,49);
надзвичайно довгі (від 3,50
до 3,99).

А
Б
В
Г
Д

3

А
Б
В
Г
Д

А
Б
В
Г
Д

Об’єкти: 1

тонка (за товщиною не
відрізняється від всіх інших
стінок клітини);
помірної товщини (в 2-3
рази товща від інших стінок
клітини);
товста (3-5 рази товща від
інших стінок клітини);
дуже товста (> 5 рази товща
від інших стінок клітини).

Ж Ж Ж

3.4. Щільність
розміщення
палісадної паренхіми:

клітин

Об’єкти: 1

щільно розміщені
(міжклітинники відсутні);
пухко розміщені (добре
розвинені міжклітинники).

2

2

2

3

А А А

Б

Б

Б

В В В
Г

Г

Г

Об’єкти: 1

2

3

наявні на верхній епідермі;
наявні на нижній епідермі;
відсутні.

Б Б Б

4. Екологічні групи рослин:
Гідрофіт;
Мезофіт;
Ксерофіт.

клітин

3.8. Наявність продихів:

3

А А А

Об’єкти:

3

А А А
Б Б Б

3.8. Товщина зовнішньої стінки
верхньої (нижньої) епідерми:

3.3. Видовженість
палісадних
клітин
(відношення довжини клітини до її
ширини) (в разах):
Об’єкти: 1

2

3.7. Ступінь розвитку механічної тканини:
відсутня;
А А А
наявна лише в області
центрального провідного
Б Б Б
пучка;
наявна в області
центрального провідного
В В В
пучка та бокових провідних
пучків.

Б Б Б

Г
Д
Ж
З

3

лише навколо центрального
А А А
провідного пучка;
навколо центрального і
Б Б Б
бокових провідних пучків;
навколо провідних пучків і в
В В В
товщі мезофілу.

А А А

Об’єкти: 1

2

1

2

3

А
Б
В

А
Б
В

А
Б
В

А А А
Б Б Б
В В В
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ВИЗНАЧЕННЯ РИБИ З КОНСЕРВИ «САРДИНА»

В сучасній харчовій промисловості назва товару не завжди відображає його вміст. Наприклад балтійські
консерви під назвою "Шпроти" зазвичай виготовляють із одного атлантичного виду оселедців (Clupea harengus
membras). Назва "Сардина в маслі" вказує більше на спосіб приготування консерви, а сировиною для її
виготовлення може бути як сардина так і будь-яка інша оселедцева риба. В Україні для виготовлення даної
консерви використовують таких риб як: сардина (Clupea pilchardus), сардинела (Sardinella), сардинопс (Sardinops)
(синонім: оселедці івасі), оселедець (Alosa sp.), шпрот (Sprattus sprattus), тюлька (Clupeonella delicatula) або
європейський анчоус (Engraulis encrasicolus) (синонім: хамса).
Мета роботи: визначити представника якого роду оселедцевих риб було використано для виготовлення
консерви «Сардина в маслі».
Матеріали і обладнання: рибні консерви «Сардина в маслі», лінійка, аркуш із рисунками риб.
Хід роботи:
1. Уважно ознайомтесь із текстом на етикетці консерви. Інколи на них зазначають місце вилову риби.
Clupea pilchardus населяє води Атлантичного океану (переважно північно-східне узбережжя) та Середземне
море.
Sardinella населяє Атлантичний океан (переважно західне узбережжя Африки).
Sardinops населяє Тихий океан (переважно в північній півкулі).
Alosa sp. населяє різні частини Атлантичного океану.
Sprattus sprattus населяє північно-східну частину Атлантичного океану, Середземне море, Балтійське море,
Чорне море.
Clupeonella delicatula населяє Чорне та Азовське море, чисельна в Дніпрі.
Engraulis encrasicolus населяє східну Чорне та Азовське море.
Зауважте, що місце вилову зазначене на етикетці може не відповідати дійсності, з метою замаскувати менш
якісну рибу під більш якісну.
2. Одягніть гумові рукавиці. Під час роботи дотримуйтесь техніки безпеки – не доторкайтесь краю консерви, по
якому її було відкрито.
3. Дістаньте шматок риби і покладіть його на тарілку. Ознайомтесь із рисунками риб, які зображено на аркуші.
Спробуйте віднайти наявність характерних ознак котрогось із намальованих риб на шматку риби з консерви.
Для цього уважно читайте підписи на рисунку.
4. Поміряйте висоту тіла риби, покладеної до консерви. Спробуйте уявити, якої довжини могла бути ця риба.
Прочитайте підписи на рисунку, в яких зазначено розміри різних видів риб. Хоч розмірні діапазони деяких
видів перекриваються, правильне уявлення про розміри риби, покладеної до консерви допоможуть відсіяти
декілька хибних варіантів.
5. На основі результатів, отриманих після виконання вищезазначених пунктів ходу роботи, вкажіть яку саме
рибу покладено до консерви. При цьому використовуйте латинську назву. Відповідь запишіть до бланку
відповідей.
6. Науковою назвою виду вважається виключно латинський варіант, утворений згідно правил біномінальної
номенклатури, запровадженої Ліннеєм. Будь-які варіанти інших назв (українські, російські, англійські тощо) є
не науковими, проте часто використовують для спрощення розуміння. В ході роботи можна відмітити, що
деякі види риб мають декілька українських назв. Наприклад вид Engraulis encrasicolus називають
європейським анчоусом або хамсою. Інколи ці назви відображають різні екологічні раси одного виду, а інколи
є повністю тотожними. Нижче наведено перелік українських назв деяких видів риб:
Вобла, короп, кумжа, макрель, мерлуза, плітка, сазан, скумбрія, форель, хек.
Випишіть їх в бланк відповідей парами, таким чином, щоб одна пара українських назв відображала один вид.
7. Назви “кілька” та “салака” не належать якомусь конкретному виду риб. Кого так називають? Відповідь
запишіть до бланку.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ РИБИ З КОНСЕРВИ «САРДИНА»
(бланк відповіді)
1. При виготовлені консерви «Сардина в маслі» у даному випадку було використано рибу:
________________________________________________________________________
Це було встановлено за такими ознаками як:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Українські назви риб, розташовані попарно таким чином, щоб відображали один і той
же вид:
___________________________________ – ___________________________________
___________________________________ – ___________________________________
___________________________________ – ___________________________________
___________________________________ – ___________________________________
___________________________________ – ___________________________________
3. Кількою називають:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Салакою називають:
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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РОЗДІЛЕННЯ ПІГМЕНТІВ ХЛОРОПЛАСТІВ
Хроматографічний розподіл пігментів полягає в тому, що суміш пігментів пропускають через шар
адсорбенту (хроматографічний папір, силуфол). До фотосинтетичних пігментів вищих рослин, що здатні
поглинати кванти світла належать хлорофіли і каротиноїди.
Фотосинтетичні пігменти вищих рослин мають різну розчинну здатність в органічних розчинниках (спирт,
бензин, ацетон, петролейний ефір). Маючи відмінну адсорбцію пігменти здатні переміщуватися з неоднаковою
швидкістю і розміщуватися на адсорбенті у різних місцях.
Наявність у молекули хлорофілу вуглеводневого залишку спирту фітолу, яким вона вмонтована у біліпідний
шар мембрани зумовлює гідрофобні властивості і більшу спорідненість до неполярних розчинників. Присутність
порфіринового кільця, навпаки – зумовлює гідрофільні властивості молекули і більшу спорідненість до
неполярних розчинників.
Каротиноїди також мають різну здатністю розчинятися у органічних розчинниках. Як відомо, каротин
повністю вмонтований у біліпідний шар мембрани тилакоїду і тому краще розчиняються у неполярних
розчинниках. Ксантофіли навпаки, за наявності полярних груп - ОН, краще розчиняються у спиртах.
Чим більша розчинна здатність пігментів в розчиннику і чим гірше він адсорбується, тим швидше він буде
рухатись і далі буде розміщена зона адсорбенту на хроматографічному папері.
Мета роботи: здійснити хроматографічний розподіл фотосинтетичних пігментів, визначити,
найоптимальніший для кожної групи пігментів, розчинник, що застосовувався для їх хроматографічного
розподілу.
Матеріали і обладнання: Спиртовий екстракт пігментів з хвої, бензин, ацетон, петролейний ефір, 3 пробірки
в штативі і корки до них, піпетка на 0,5 мл, хроматографічний папір, силуфол, ножиці, лінійка, кольорові
олівці, наклейки.

Хід роботи:
1. Нанесіть піпеткою на хроматографічний папір суміш пігментів (пластинку силуфолу) у вигляді
суцільної смуги на відстані 1 см від краю.
2. Папір (силуфол) 30 сек. підсушіть.
3. Поновіть «смужку» пігментів новими порціями, повторивши маніпуляції пп 1 та 2 (5 разів).
4. Після останнього нанесення пігментів і підсушування розріжте хроматографічний папір на 3 стрічки
товщиною близько 0,6 см і внесіть у 3 пробірки, що містять різноманітні органічні розчинники.
5. Пробірки щільно закоркуйте і спостерігайте за розподілом пігментів. Коли розчинник підніметься
на 4/5 висоти хроматографічного паперу пігменти розподіляться у вигляді окремих смуг.
6. Схематично замалюйте хроматограму кольоровими олівцями у бланк відповіді.
7. Вкажіть назву розчинника, що застосовувався для хроматографічного розподілу пігментів і
охарактеризуйте його здатність розчиняти пігменти з гідрофобними або гідрофільними
властивостями.
8. В таблиці бланку відповіді вкажіть колір розділених пігментів.
9. Вкажіть які розчинники краще застосовувати для хроматографічного розділення кожної окремої
групи пігментів.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

РОЗДІЛЕННЯ ПІГМЕНТІВ ХЛОРОПЛАСТІВ
(бланк відповіді)

6.

7.
Пробірка
1

2

Хроматограма:
3
Пробірка № 1 Розчинник у пробірці 1

Пробірка № 2
Розчинник у пробірці 2

Пробірка № 3
Розчинник у пробірці 3

8-9.
Пігмент

Хлорофіл
А

Хлорофіл
В

Каротин

Ксантофіл

Колір

Рекомендований
Вами розчинник

Структурна формула

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::10 клас
ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОПНИХ РЕШТОК ТРИЛОБІТІВ
Протягом сотень мільйонів років трилобіти були широко розповсюдженні по
значній частині Земної кулі. Їх рештки зустрічаються і в деяких регіонах України
(наприклад Тернопільської області).
Серед всіх вимерлих Членистоногих трилобіти мають найбільше практичне
значення. Їхні викопні рештки слугують для надійного визначення віку геологічних
нашарувань, усвідомлення закономірностей їх залягання тощо. Навики правильного
визначення родової приналежності решток трилобітів дуже важливі для кожного
палеонтолога.
Мета роботи: встановити, до якого роду належить запропонований трилобіт.
Матеріали і обладнання: зразок решток трилобітів, витяг із визначника викопних
безхребетних (Бондаренко, Михайлова, 1984).
Хід роботи:
1.

2.

3.
3.1
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Знизу, на початку першої сторінки визначника наведено пункт 1 ключа. Пункт 1, як і
всі подальші пункти складається з двох тез: "а" і "б", які взаємовиключають одна
одну. Якщо до наведеного зразка підходить теза "а", то значить це представник
підкласу Miomera і, як наведено у визначнику, ця теза направляє до пункту "2".
Якщо в даному випадку вірною є теза "б", то слід перейти до пункту "3", минаючи
пункт "2".
Уважно читайте тези. Навіть у тому випадку, коли Вам здається, що вірною є
теза "а", обов'язково ознайомтесь із текстом тези "б".
За наведеними поясненнями визначте до якого роду належать рештки
запропонованого зразка. В разі потреби користуйтесь збільшувальним склом.
Запишіть кінцевий результат у бланку відповідей.
Дайте відповідь на запитання:
На першій сторінці визначника зображено схему будови трилобіта. Вкажіть в якому
відділі знаходився шлунок.
Вкажіть в яких водоймах мешкали трилобіти.
Вкажіть в якому періоді трилобіти з’явились.
Вкажіть в якому періоді трилобіти вимерли.
Вкажіть, чи є сучасні тварини, яких можна вважати безпосередніми нащадками
трилобітів?

БАЖАЄМО УСПІХУ!

Зразки викопних решток трилобітів спеціально для олімпіади люб'язно надані
компанією PALEO.UA (www.paleo.ua)

ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОПНИХ РЕШТОК ТРИЛОБІТІВ
(бланк відповіді)
Запропонований зразок трилобіта належить роду:
________________________________________________________________________
Це було встановлено за такими ознаками як:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3.1. В трилобітів шлунок знаходився у
відділі:
Рухома щока;
А
Нерухома щока;
Б
Глабелла;
В
Рахіс;
Г
Плеври;
Д
Хвостові сегменти.
Е

3.3. Трилобіти з’явились в:
Едіакарському (вендському)
періоді;
Кембрійському періоді;
Девонському періоді;
Кам’яновугільному періоді;
Юрському періоді;
Палеогеновому періоді.

А
Б
В
Г
Д
Е

3.2. Трилобіти населяли такі водойми:
Прісні, біля узбережжя;
Прісні, глибоководні;
Солонувато-водні;
Морські, біля узбережжя;
Морські, верхні товщі води,
віддалені від узбережжя;
Морські, глибоководні.
3.4. Трилобіти вимерли в:
Ордовицькому періоді;
Пермському періоді;
Крейдяному періоді;
Неогеновому періоді;
Четвертинному періоді;
Льодовиковому періоді.

А
Б
В
Г
Д
Е

А
Б
В
Г
Д
Е

3.5.Чи є сучасні тварини, яких можна вважати безпосередніми нащадками трилобітів?
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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ДІАГНОСТИКА ФІТОВІРУСІВ
Однією з найпростіших діагностичних реакцій у вірусології є реакція преципітації. У
результаті реакції преципітації утворюється комплекс між розчиненими антигенами
(поверхневими білками) вірусу та антитілами імунної сироватки, який має вигляд видимого
осаду – преципітату.

Мета роботи: визначити, яким вірусом була заражена рослина.
Матеріали і обладнання: листок зараженої вірусом рослини, фарфорові ступки,
пробірки, шприци, піпетки, посудини для інокулюму (соку рослини, інфікованої
вірусом), рукавички, маркери, марлеві серветки, ножиці, буферний розчин, набори
діагностичних сироваток (антитіл).
Хід роботи:
Перед початком роботи обов’язково зазначте у бланку для відповіді номер зразка
і надіньте рукавички.
1. Отримання інокулюму.
1.1. Розітріть у фарфорових ступках, з додаванням 5 мл буферного розчину, рослинний
матеріал до гомогенного стану, попередньо подрібнивши його ножицями.
1.2.Профільтруйте отриманий гомогенат крізь марлеву серветку і відіжміть пульпу.
2. Проведення реакції кільцепреципітації.
2.1. Пронумеруйте маркером пробірки від 1 до 3.
2.2. Обережно налийте у пробірки, не змочуючи стінок, за допомогою градуйованої
піпетки і гумового балону1 по 1 мл отриманого інокулюму.
2.3. У кожну з пробірок шприцом по стіночці пробірки обережно нашаруйте суспензію
відповідної діагностичної сироватки, приблизно по 0,2 – 0,3 мл:
№1 до вірусу тютюнової мозаїки;
№2 до Х вірусу картоплі;
№3 до вірусу плямистого в’янення томатів.
При цьому обидва розчини не повинні перемішатися. Якщо робота проведена
правильно – на межі відповідних розчинів діагностичної сироватки та вірусної
суспензії скоро з’явиться кільце преципітації.
3. Оцінка реакції.
3.1. Не струшуючи прогляньте пробірки, і відзначте, з якими діагностичними
сироватками утворюється преципітат.
3.2. Покажіть членам журі отриманий результат (кільце преципітації).
3.3. Результати реакції занотуйте у бланк для відповіді, позначивши знаком «+»
відповідні клітинки таблиці.
Виходячи з мети роботи, зробіть чіткий лаконічний висновок.
1

Вносити компоненти реакції дозволяється виключно за допомогою піпеток та гумових балонів.
Ні в якому разі не можна натягувати рідину до піпетки ротом.

ДІАГНОСТИКА ФІТОВІРУСІВ
(бланк відповіді)

№ проби:
Позначка члена журі

№
сироватки:

Утворення преципітату
Специфічність сироватки до вірусу
кільця

1

тютюнової мозаїки

2

Х картоплі

3

плямистого в’янення томатів

Висновок:

аморфного

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::10 клас
ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН
Однією з яскравих сторінок в історії науки є відкриття електричних процесів у
тварин та створення гальванічного елементу. Цим науковим здобуткам передувала
славнозвісна суперечка відомих італійських вчених - фізіолога і анатома Луїджі Гальвані
та фізика і фізіолога Алессандра Джузеппе Вольта.
Гальвані стверджував, що в нервовій системі всі процеси мають електричну
природу, а скорочення м’язів є наслідком дії нервових електричних сигналів. А з іншого
боку, всі частини відпрепарованих тварин вільно проводять електричний струм
«ймовірно, внаслідок вологості, якою вони просякнуті».
Вольта, на противагу Гальвані, був переконаний в тому, що органи тварин чи їх
частини є лише пасивними провідниками електричних струмів, а не джерелом електрики.
Мета роботи: проаналізувати електричні явища в збудливих тканинах, відтворивши
досліди Гальвані та Маттеучі.
Матеріали і обладнання: комп’ютер, відеофільм.
Хід роботи:
1. Перегляньте відеофільми про виготовлення нервово-м’язового препарату
(реоскопічної лапки) жаби та електрофізіологічні експерименти на цьому препараті.
У фільмі продемонстровані ефекти неелектричних подразників на збудливі тканини та
відтворені експерименти Гальвані і Маттеучі.
При необхідності повторно перегляньте фільм повністю чи його окремі фрагменти.
2. Замалюйте схематично нервово-м’язовий препарат, позначивши всі його елементи.
3. Проаналізуйте побачений матеріал. На основі експериментальних даних та сучасних
уявлень про «живу електрику» дайте відповіді на запитання, наведені у бланку
відповіді (на звороті).

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДЛИВИХ ТКАНИН
(бланк відповіді)

Вірні варіанти відповідей позначте «×»
1. Які
вимоги
повинні
задовольняти
нервовом’язовий препарат та умови
проведення
з
ним
експерименту:

збереження іннервації литкового м’язу;

А

збереження кровопостачання м’язу;

Б

збереження цілісності сідничного нерву;

В

препарат повинен бути іннервованим вегетативними нервами;

Г

принциповим для препарату є збереження елементів скелету кінцівки;

Д

м’язові волокна повинні перфузуватися кров’ю;

Е

м’яз періодично необхідно змочувати 0,9 % розчином NaCl;

Є

м’яз періодично необхідно змочувати 0,9 % розчином КCl;

Ж

небажано тривалий час безперервно подразнювати нерв через загрозу вичерпання
нейромедіаторів;

З

всі механічні маніпуляції з нервом проводити за допомогою палички, яка не проводить
струм.

И

активації больових рецепторів м’язу;
активації Na+ - каналів деформацією нервових волокон нерву;
активації Na+ - каналів нервових волокон по обидва боки від місця прикладення
подразника;
інактивації/закриття К+-каналів у місці прикладення подразника;
активації К+-каналів у місці прикладення подразника.
NaCl активує специфічні хеморецептори на мембранах нервових волокон;
сіль активує больові рецептори нерву;
зростає позаклітинна концентрація іонів Na+ і їх вхід в нервові волокна;
зростає позаклітинна концентрація іонів Cl- та їх вхід в нервові волокна;
з нервових волокон відбувається осмотичний вихід води.
препарат виступає у ролі провідника електричного струму;
збудливі елементи спонтанно генерують свої власні електричні струми;
у ролі стимула виступає електричний струм, який генерується внаслідок взаємодії між
різними металами пінцета;
активуються механорецептори нерву та м’язу, що і призводить до скорочення останнього.
одночасного контакту нерва з неушкодженою ділянкою м’язу, яка заряджена позитивно, та
негативно зарядженою раневою поверхнею;
одночасного контакту нерва з неушкодженою ділянкою м’язу, яка заряджена негативно, та
позитивно зарядженою раневою поверхнею;
активації в ушкодженій ділянці больових рецепторів м’язу;
механічного подразнення нерву;
нанесення сторонніх подразників на збудливі елементи реоскопічної лапки.

А
Б
В

дослідів електричний струм – адекватний подразник для збудливих тканин;
дозволяють збудливі тканини є провідниками електричних струмів (теза Вольта);
перший експеримент стверджує можливість залучення електричних струмів у діяльності
нервів та м’язів, а другий експеримент дозволяє припустити, що ці струми можуть
генеруватися без участі сторонніх стимулів (теза Гальвані);
між металами різної природи у присутності провідника між ними утворюється
електричний струм;
тези Гальвані і Вольта не стільки суперечать одне одному, скільки взаємодоповнюють.
7. Дослід Маттеучі дозволив скорочення м’язу, напевно, супроводжується генерацією електричних струмів;
дослідникові припустити, що: зовнішній електричний подразник настільки значний, що має безпосередній вплив на
обидва препарати лапок жаби;
скорочення не стимульованого препарату лапки є, найбільш ймовірно, наслідком
переходу електричних струмів (струмів дії) із литкового м’язу стимульованої реоскопічної
лапки на нерв не стимульованої лапки;
не стимульований струмом препарат лапки перестане скорочуватись після припинення
нанесення електричного подразника на нерв іншої лапки;
нерви під впливом електричного струму збуджуються і передають це збудження на м’яз
препарату.

А
Б
В

2. Скорочення литкового
м’язу реоскопічної лапки при
механічних
подразненнях
нерву
запускається
внаслідок:
3. Скорочення литкового
м’язу реоскопічної лапки при
накладанні
на
нерв
кристалика
NaCl
можна
пояснити тим, що:
4. Перший дослід Гальвані:
при контакті препарату з
гальванічним пінцетом:

5. Другий дослід
струм
спокою
внаслідок:

6. Результати
Гальвані
вважати, що:

Гальвані:
виникає

Г
Д
А
Б
В
Г
Д
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Д

Г
Д
А
Б
В
Г
Д

8. Щоб довести, що в основі
реакцій не стимульованого
нервово-м’язового препарату
у досліді Маттеучі лежить
генерація
електричних
струмів дії можна:
9. Згідно
з
сучасними
уявленнями,
під
час
поширення збудження по
нервовим
чи
м’язовим
волокнам:

помістити нерв стимульованого препарату у діелектрик;
помістити литковий м’яз стимульованого препарату у діелектрик;
помістити нерв не стимульованого препарату у діелектрик;
припинити електричну стимуляцію одного з нервово-м’язових препаратів;
заблокувати Na+ - канали обох нервів.

А
Б
В
Г
Д

виникають незначні електричні струми між сусідніми збудженою та ще не збудженою
ділянками мембрани;
електричні струми виникають лише між початковими і кінцевими ділянками мембрани
цих волокон;
іони Na+ відіграють ключову роль в підтриманні імпульсу;
ключову роль в підтриманні імпульсу відіграють іони К+;
збудження поширюється без затухання.

А

Малюнок нервово-м’язового препарату:

Б
В
Г
Д

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::10 клас
ДОСЛІДЖЕННЯ МУТАЦІЙ КРИЛА У DROSOPHILA MELANOGASTER
Drosophila melanogaster (оцтова мушка) – один з найбільш відомих модельних
об’єктів, які використовуються в генетичних дослідженнях. Вона легко розмножується в
лабораторних умовах, має короткий цикл розвитку, високу плодючість та чіткі
морфологічні ознаки, за якими зручно вести генетичний аналіз. На сьогоднішній день
дрозофіла активно використовується як модель в тестах на мутагенність та
генотоксичність різних чинників, в роботах по дослідженню генетики розвитку.
Останнім часом найбільша увага вчених зосереджена на сигнальних каскадах, які
ведуть до розвитку крила дрозофіли як складної системи різних клітинних взаємодій:
активно досліджуються мутації крил, їх морфологія в нормі та патології, вплив різних
чинників на їх розвиток.
Мета роботи: на основі аналізу фенотипу дикого типу Drosophila melanogaster (особин,
які мають набір фенотипових характеристик, що притаманний значній кількості особин у
природі) та фенотипу мутантних мух визначити, які порушення в онтогенезі крила могли
викликати ці мутації.
Матеріали і обладнання: мікроскопи зі збільшенням х8 або лупи, ефіризовані мухи
дикого типу, препарувальні голки, предметні та покривні скельці, мікропробірки з
розчином гліцерину, наконечники від мікропіпеток, фільтрувальний папір, серветки,
сірий картон, ксерокопії мікрофотографій мутацій крил Drosophila melanogaster.
Хід роботи:
1. За допомогою пензлика обережно перенесіть ефіризовану муху з фільтрувального
паперу на предметне скло.
2. За допомогою препарувальних голок, на предметному склі, що лежить на картоні,
обережно відпрепаруйте крила у ефіризованих мух Drosophila melanogaster
(достатньо однієї пари крил).
3. На предметне скло неподалік від крил наконечником від мікропіпеток нанесіть
краплю розчину гліцерину.
4. За допомогою препарувальних голок, обережно перенесіть крила в краплю гліцерину
і накрийте їх покривним скельцем.
5. Уважно роздивіться крила під мікроскопом (або лупою) та покажіть члену журі
виготовлений препарат.
6. Роздивіться мікрофотографії мутацій крил Drosophila melanogaster та ознайомтеся з
генотипами мутацій, підписаними біля кожного крила.
7. Опишіть фенотиповий прояв мутацій, порівнявши фенотип мутацій з фенотипом
крил мух дикого типу.
8. На основі фенотипу мутантних мух запропонуйте, які порушення в онтогенезі крила
могли викликати ці мутації.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДОСЛІДЖЕННЯ МУТАЦІЙ КРИЛА У DROSOPHILA MELANOGASTER
(бланк відповіді)
Особина

D. melanogaster,
гомозиготна за мутацією
Bx (Beadex)

D. melanogaster,
гетерозиготна за
мутацією Bx (Beadex)

D. melanogaster,
гомозиготна за мутацією
Baloon

D. melanogaster
гомозиготна за мутацією
vestigal

Опис фенотипу крила D. melanogaster

Дайте відповідь на запитання

1.

2.

3.

4.

5.

6.

(вірні варіанти відповідей позначте «×»)
За рисунками 1 та 2 вкажіть, як спадкується мутація Bx:
за типом домінування;
А
за типом неповного домінування;
Б
за типом кодомінування;
В
як рецесивна мутація;
Г
За рисунками 1 та 2 оберіть найбільш імовірне порушення, яке викликає
мутація Bx, в процесі формування пластинки крила:
порушення формування жилок крила;
А
порушення формування клітин кутикули;
Б
порушення формування примордіальних дисків;
В
порушення формування склеротизації крила.
Г
За рисунком 3 оберіть найбільш імовірне порушення, яке викликає мутація
balloon, в процесі формування пластинки крила:
порушення формування жилок крила;
А
порушення формування клітин епідермісу;
Б
порушення формування примордіальних дисків;
В
порушення формування склеротизації крила;
Г
порушення взаємодій між дорзальним та вентральним шарами кутикули Д
крила.
За рисунком 4 визначте, на якому етапі розвитку дрозофіли реалізується
мутація vestigial:
на стадії яйця;
А
на стадії личинки;
Б
на стадії лялечки;
В
на стадії імаго.
Г
На якій стадії розвитку дрозофіли проявляється мутація vestigial в фенотипі:
на стадії яйця;
А
на стадії личинки;
Б
на стадії лялечки;
В
на стадії імаго.
Г
Як називаються мутації, що призводять до порушення формування окремих
частин тіла або до перетворення однієї частини тіла на іншу:
реципрокні;
А
гомеозисні;
Б
гормезисні;
В
гомологічні.
Г

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::11 клас
ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ МОЛЮСКА
Мета роботи: розглянути внутрішню будову молюска на прикладі представника
родини Unionidae.
Матеріали і обладнання: ванночка для розтину, лезо безпечної бритви, скальпель,
препарувальні голки, пінцет, простий олівець, ластик.
Хід роботи:
1. Використовуючи запропонований інструментарій проведіть розтин тварини.
2. Розгляньте особливості внутрішньої будови запропонованого молюска.
3. Дайте письмову відповідь на запитання:
3.1. До якого класу відносять цю тварину?
3.2. Як живиться ця тварина?
3.3. Яку кількість м’язів-замикачів мають ці молюски?
3.4. Чим представлена дихальна система у цього молюска?
3.5. Яку кількість ротових лопатей має ця тварина?
3.6. Які органи знаходяться у нозі цієї тварини?
3.7. Визначте вік цієї тварини.
4. Після відповіді на питання покажіть члену журі, на зробленому вами препараті,
зовнішні та внутрішні органи молюска відповідно до списку, наведеного у бланку
відповіді.
В кінці роботи листок з відповідями та препарат молюска залиште на робочому
місті.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ МОЛЮСКА
(бланк відповіді)
(правильну відповідь позначте знаком «х»)
3.1. До якого класу
тварину?
Головоногі;
Лопатоногі;
Черевоногі;
Двостулкові;
Моноплакофори.

відносять

3.2. Як живиться ця тварина?
активний хижак;
хижак-засадник;
фільтратор;
зішкрібає перефітон;
живиться багатоклітинними
рослинами.

1 пара зябер;
2 пари зябер;
Трахеї.

цю
А
Б
В
Г
Д

В
Г
Д

3.5. Яку кількість ротових лопатей має
ця тварина?
1;
А
2;
Б
3;
В
4;
Г
5.
Д

А
Б
В
Г
Д

3.6. Які органи знаходяться у нозі цієї
тварини?
Вени;
А
Гомілкова кістка;
Б
Гонади;
В
Кишечник;
Г
Серце.
Д

3.3. Яку
кількість
м’язів-замикачів
мають ці молюски?
1;
А
2;
Б
3;
В
4;
Г
5.
Д

3.7. Визначте вік цієї тварини.
1 рік;
2 роки;
3 роки;
4 роки;
5 років;
6 років;
7 років.

3.4. Чим представлена дихальна система
у цього молюска?
Легені;
А
Легеневі мішки;
Б

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж

Внутрішні органи молюска, показані під час опитування
Позначка
журі

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

Черепашка;
Лігамент;
Голова;
Тулуб;
Кінцівки;
Нога;
М’яз-замикач;
Мантія;
Корона;
Ввідний сифон;
Вивідний сифон;

Позначка
журі

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Екстраполіальна порожнина;
Мантійна порожнина;
Зябра;
Ротова лопать;
Ротовий отвір;
Анальний отвір;
Шлунок;
Кишечник;
Печінка;
Гонади.

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Практичний тур::11 клас
ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ АМІЛАЗИ СЛИНИ ЗА РІЗНИХ УМОВ
α-Амілаза слини є ферментом молекулярною масою 56 000 Да, який розщеплює у ротовій порожнині
крохмаль і глікоген до мальтози:
(С6Н12О5) х + nН2О → nС12Н22О11.
Активність амілази можна визначити за допомогою кольорової реакції крохмалю з йодом.
Нерозщеплений крохмаль дає реакцію з йодом з утворенням синьо-фіолетового кольору. Залежно від
ступеню розщеплення крохмалю суміш забарвлюється у різні кольори або знебарвлюється. Виділяють такі
ступені розщеплення:
I. Синій колір суміші (розщеплення до амілодекстринів),
II. Пурпурний колір суміші (розщеплення до ахродекстринів),
III. Червоно-коричневий або сіруватий колір суміші (розщеплення до олігодекстринів),
IV. Знебарвлення - утворення частково прозорого безбарвного розчину (розщеплення до трисахаридів,
мальтози та вільної глюкози).
Активність амілази слини залежить від багатьох факторів, серед них температура або присутність певних
концентрацій солей, наприклад NaCl.
Мета роботи: Визначити активність амілази слини за впливу різних факторів.
Матеріали і обладнання: Штатив з пробірками, піпетки, крапельниці, дозатори або гумові «груші», скляні
палички, термостат чи водяна баня, ванночки з льодом або снігом Дистильована вода, 0,5 % розчин
крохмалю, 0,1 %-й розчин йоду у 0,2 %-му розчині йодиду калію, 10 %-й розчин NaCl.
Хід роботи:
1. Приготуйте розчин слини. Для цього обережно наберіть приблизно 0,5 мл слини у спеціально
приготовану для цього ємкість і долийте туди 4,5 мл дистильованої води і ретельно перемішайте
(розведення у 10 разів).
2. Підготуйте 4 пробірки (підпишіть їх):
у першу, другу та третю налийте по 1 мл води;
у четверту налийте 0,5 мл води та 0,5 мл 10 %-го розчину NaCl;
3. В усі пробірки додайте по 0,5 мл розчину слини і перемішайте скляною паличкою.
4. В усі пробірки додайте по 0,5 мл розчину крохмалю і потім знову перемішайте.
Першу та четверту пробірки залиште у штативі при кімнатній температурі, другу поставте у термостат чи
на водяну баню (37°С), третю – помістіть у ванночку з льодом
Через 5 хв. інкубації в усі пробірки додайте по три краплини розчину йоду.
Проаналізуйте отримані результати, визначивши характер забарвлення (фіолетовий або червоний, червоний
або жовтий, сіруватий та синій). Визначте, у яких пробірках відбувся гідроліз крохмалю. Визначте
ступінь його розщеплення. Відповіді занотуйте у бланк.
Ґрунтуючись на отриманих результатах проаналізуйте, як впливає зміна температури інкубації на швидкість
проходження даної ферментативної реакції; як впливає NaCl на активність ферменту. Свої висновки
впишіть у таблицю бланку, давши відповіді на наступні запитання:
8.1. Якою є оптимальна температура середовища для активності α-амілази слини?
8.2. Як впливає на активність амілази слини додавання 10%-го NaCl?
8.3. До якого з шести основних класів ферментів належить α-амілаза?
8.4. Яким є значення рН для оптимальної активності α-амілази слини, якщо прийняти до уваги, що даний
фермент працює, в основному, у ротовій порожнині, а потрапивши до шлунку, інактивується?

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВНОСТІ АМІЛАЗИ СЛИНИ ЗА РІЗНИХ УМОВ
(бланк відповіді)
Номер
пробірки

Умови

1

200 С

2

370 С

3

00 С

4

10%
NaCl

Забарвлення розчину

Розщеплення
крохмалю
(«+» так, «-» ні)

Ступінь
розщеплення
(від І до IV)

Позначте правильну відповідь знаком «×»
8.1. Оптимальна температура середовища для активності α-амілази слини:
0°C;
5°C;
15°C;
20°C;
37°C.

А
Б
В
Г
Д

8.2. Додавання 10%-го NaCl впливає на активність амілази слини таким чином:
пригнічує;
повністю інгібує;
не впливає;
призводить до збільшення активності.

А
Б
В
Г

8.3. α-амілаза належить до класу ферментів:
Трансферази;
Гідролази;
Лігази;
Ізомерази;
Ліази;
Оксидоредуктази.

А
Б
В
Г
Д
Е

8.4. рН для оптимальної активності α-амілази становить:
1,5;
3,5;
5,5;
7,5;
9,5;
Активність ферменту не залежить від значення рН.

А
Б
В
Г
Д
Е

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
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Практичний тур::11 клас
АНАТОМІЧНИЙ ПРЕПАРАТ ПТАШИНОГО СЕРЦЯ
Мета роботи: проаналізувати особливості будови серця птахів.
Матеріали і обладнання: серце курки, лоток або чашка Петрі, ножиці або скальпель,
пінцети, препарувальна голка, латексні рукавички.
Хід роботи:
1.

2.

3.
4.

5.

Використовуючи пінцети та препарувальну голку, уважно розгляньте анатомічний
препарат ззовні. Знайдіть отвори дуги правої аорти і легеневої артерії та правий і
лівий передсердно-шлуночкові отвори. Переконайтеся у наявності/відсутності
епікарду в серці птахів.
Візьміть препарат так, щоб він був обернений до Вас задньою поверхнею. При
цьому отвір правої аорти має бути справа, а отвір легеневої артерії зліва на основі
серця. Тримаючи препарат в руках, ножицями чи скальпелем зробіть неповний
розріз у напрямку від верхівки до основи на дві частини. Розріз бажано зробити так,
щоб він, по-перше, пройшов між отворами легеневої артерії та правої аорти, подруге, дав змогу "відкривати" препарат органу, як книжку.
Розділіть отримані дві частини препарату.
Наступний розріз зробіть вздовж міжшлуночкової перегородки так, щоб вона була
відокремлена від обох шлуночків. В результаті Ви отримаєте доступ до порожнини
другого шлуночка.
Використовуючи препарувальну голку та пінцети уважно розгляньте внутрішню
будову серця птахів. За результатами своєї роботи заповніть бланк відповіді.

АНАТОМІЧНИЙ ПРЕПАРАТ ПТАШИНОГО СЕРЦЯ
(бланк відповіді)
ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ
(правильну відповідь позначте знаком «×»)
1. Передсердно-шлуночкові
отвори серця птахів мають
форму:
2. Стінка отвору правої аорти:

3. Отвір правої аорти серця
птахів:

4. Стінки шлуночків серця:

5. Сосочкові м’язи характерні
для внутрішніх стінок:
6. Сосочкових м’язів
налічується:

7. Передсердно-шлуночкові
клапани:

8. Кількість стулок
передсердно-шлуночкових
клапанів:

круглу;
овальну;
щілиноподібну.
світліша за стінку отвору легеневої артерії;
темніша за стінку отвору легеневої артерії;
ззовні нічим не відрізняється від стінки отвору
легеневої артерії.
перекритий 3 стулками кишенькового клапану;
перекритий 2 стулками кишенькового клапану;
перекритий 1 стулкою;
не перекривається клапаном.
однакові за товщиною;
у правого шлуночка товстіші;
у лівого шлуночка товстіші.
лише правого шлуночка;
лише лівого шлуночка;
обох шлуночків.
1 – 2;
2 -4;
4 – 5;
більше 5.
перетинчасті і в правому, і в лівому серці;
м’язові й у правому, і в лівому серці;
м’язового походження в правому серці і
перетинчасті у лівому;
м’язового походження в лівому і перетинчасті у
правому серці.
1-2 в обох частинах серця;
2-4 в обох частинах серця;
1 в обох частинах серця;
2-4 лише в лівому серці;
1 лише в правому серці;
1 лише в лівому серці;
2-4 лише в правому серці.

А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
Г
А
Б
В
А
Б
В
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
А
Б
В
Г
Д
Е
Є

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
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Практичний тур::11 клас
ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗ РОЗВИТКУ ВОДОРОСТЕЙ
Поліфосфати – високомолекулярні неорганічні сполуки, лінійні полімери ортофосфорної кислоти.
Відомо, що ці сполуки разом з запасними полісахаридами та/або ліпідами часто накопичуються у
вигляді гранул, так званого, волютину (або метахроматину) у клітинах різних груп мікроскопічних
організмів. Особливо – у культурах, що перебувають у стаціонарній фазі, тобто коли ріст культури
уповільнився або зовсім припинився. Також відомо, що поліфосфати можуть інтенсивно
накопичуватись у логарифмічній фазі росту на середовищі з надлишковою кількістю фосфатів, якщо
культура попередньо була витримана на середовищі, дефіцитному на фосфатні сполуки. Таким чином,
ідентифікація наявності поліфосфатів сумісно з продуктами асиміляції дозволяє визначити як фазу
розвитку культури, так і наявність дефіциту фосфатів у середовищі, на якому культура вирощувалась
перед останнім пересівом.
Поліфосфати забарвлюються у синій колір кислим 0,5%-м розчином метиленового синього у 5%
соляній кислоті. Запасні полісахариди виявляються при забарвлені розчином Люголю (розчин йоду в
йодистому калії), при цьому запасний полісахарид діатомових водоростей - хризоламінарин – набуває
жовтого або жовто-бурого кольору. Ліпіди наявними барвниками не забарвлюються.

Мета роботи: використовуючи метод оптичної мікроскопії та методики цитохімічного
прижиттєвого забарвлення поліфосфатів та продуктів асиміляції встановити фазу
розвитку відповідної культури.
Об’єкти: дві культури водоростей (об’єкти №1 та №2) двох різних відділів – діатомові та
зелені водорості. Фаза розвитку кожної з культур не відома.
Хід роботи:
1. Приготуйте тимчасовий водний препарат об’єкту №1, уважно розгляньте препарат під
мікроскопом, знайдіть водоростеві клітини та зробіть технічний рисунок даного
об’єкту у відповідній клітинці таблиці 1 бланку відповіді. Позначте клітинний покрив
та хлоропласт.
2. Проведіть забарвлення поліфіосфатів кислим розчином метиленового синього.
Визначте наявність та місце локалізації поліфосфатів. Зробіть технічний рисунок
даного об’єкту у відповідній клітинці таблиці 1 бланку відповіді. Позначте клітинний
покрив, хлоропласт та (за наявності) – поліфосфатні гранули.
3. Проведіть забарвлення запасних полісахаридів розчином Люголю. Визначте наявність
та місце локалізації запасних полісахаридів. Зробіть технічний рисунок даного об’єкту
у відповідній клітинці таблиці 1 бланку відповіді. Позначте клітинний покрив,
хлоропласт, поліфосфатні гранули (за наявності), запасні полісахариди (за наявності),
краплини олії (за наявності).
4. Виконайте роботи за пп.1-3 з об’єктом №2.
5. За результатами спостережень заповніть таблицю №2 бланку відповіді.
6. Проаналізуйте результати спостережень та зробіть висновки щодо фази розвитку
культури, наявності дефіциту фосфатів у попередній культурі, та систематичного
положення на рівні відділу об’єктів №1 та №2. Відповідь занотуйте у таблиці 3 бланку
відповіді.

ВИЗНАЧЕННЯ ФАЗ РОЗВИТКУ ВОДОРОСТЕЙ
(бланк відповіді)
Таблиця 1.
Зовнішній вигляд клітин без забарвлення та після забарвлення кислим метиленовим синім та розчином Люголю
Об’єкт
№1
№2

Без забарвлення

Позначити: 1 – клітинний покрив; 2 – хлоропласт

Після забарвлення метиленовим синім та
розчином Люголю

Після забарвлення метиленовим синім

Позначити: 1 – клітинний покрив; 2 – хлоропласт; 3 – поліфосфатні гранули*

Позначити: 1 – клітинний покрив; 2 – хлоропласт; 3 – поліфосфатні гранули*; 4 – запасні полісахариди*;
5 – жирові включення*

* - позначається у випадку виявлення даного типу включень

Таблиця 2.
Результати роботи (позначте правильну відповідь знаком «×»)
Об’єкт

№1
А

№2
А

жовте або коричневе

Б

Б

наявні у всіх клітин

А

А

наявні у більшості клітин

Б

Б

відсутні у більшості клітин

В

В

повністю відсутні

Г

Г

не виявлена

А

А

у цитоплазмі

Б

Б

у хлоропласті

В

В

виявлений в усіх клітинах

А

А

виявлений у більшості клітин

Б

Б

відсутній у більшості клітин

В

В

повністю відсутній

Г

Г

не виявлена

А

А

у цитоплазмі

Б

Б

у хлоропласті

В

В

виявлений в усіх клітинах

А

А

виявлений у більшості клітин

Б

Б

відсутній у більшості клітин

В

В

повністю відсутній

Г

Г

не виявлена

А

А

у цитоплазмі

Б

Б

у хлоропласті

В

В

виявлені в усіх клітинах

А

А

виявлені у більшості клітин

Б

Б

відсутні у більшості клітин

В

В

повністю відсутні

Г

Г

не виявлена

А

А

у цитоплазмі

Б

Б

у хлоропласті

В

В

зелене
Забарвлення хлоропласту

Поліфосфатні гранули

Локалізація поліфосфатів

Крохмаль

Локалізація крохмалю

Хризоламінарин

Локалізація хризоламінарину

Краплини олії

Локалізація краплин олії

Таблиця 3.
Висновки (позначте правильну відповідь знаком «×»)
Об’єкт

№1
А

№2
А

Діатомові водорості

Б

Б

Логарифмічна

А

А

Стаціонарна

Б

Б

відсутній

А

А

наявний

Б

Б

не визначається

В

В

Зелені водорості
Відділ водоростей

Фаза росту культури

Дефіцит фосфатів у середовищі
культури перед останнім пересівом

