IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Київ-2015

Практичний тур
ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, СИСТЕМАТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН
Мета роботи: застосовувати загальні знання про особливості будови тварин для
визначення їхньої приналежності до певної систематичної та екологічної групи.
Матеріали та обладнання: мультимедійні матеріали.
Хід роботи:
 На екрані почергово будуть продемонстровані слайди із зображенням ротових
апаратів тварин. Фотографії будуть показані чотири рази протягом 45 секунд.
 У бланку для відповіді слід вказати до якого класу та ряду можна віднести тварин
з такою будовою ротового апарату, їхнє середовище існування (водне, наземноповітряне тощо) та спосіб живлення (травоїдна тварина, всеїдна тварина, хижак,
паразит тощо).

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ, СИСТЕМАТИКИ ТА ЕКОЛОГІЇ ТВАРИН
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
№
слайда
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Систематичне положення
клас

ряд

Середовище існування

Спосіб живлення

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Київ-2015

Практичний тур
ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ СТРУКТУР РОСЛИН
Мета роботи: на основі сукупності ознак визначити подані на гербарних зразках
структури анатомічної будови рослин.
Матеріали та обладнання: гербарні фрагменти рослин, препарувальна голка, пінцет,
лупа.
Хід роботи:
1. Розгляньте запропоновані гербарні фрагменти рослин.
2. Проаналізуйте та визначте кожну з поданих на гербарних зразках анатомічну
структуру рослини.
3. За результатами проведеного аналізу заповніть таблицю бланку для відповіді.
Заповнюючи таблицю дотримуйтеся нумерації, наведеної на гербарних зразках.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВИЗНАЧЕННЯ АНАТОМІЧНИХ СТРУКТУР РОСЛИН
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
№
гербарного
зразка
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Назва анатомічної структури

Примітка

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ
З БІОЛОГІЇ

Київ-2015

Практичний тур
ПРОВЕДЕННЯ ПАЛІНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
До Вас звернувся лікар-алерголог за допомогою у визначенні видової належності
пилкової маси (пакетик під назвою «Зразок»), яка викликає алергію у хворих. Вами було
зроблено припущення, що алергія може бути викликана пилком деревних рослин, які на
цей момент цвіли у лікарні. Ви відібрали проби рослинного матеріалу всіх дерев, які на
той момент цвіли (пагони дерев та пакетики з суцвіттями, пронумеровані від 1 до 5,
знаходяться у вас на столі; номера на пагоні і пакеті співпадають).
Мета роботи: розробити критерії для визначення палінологічного матеріалу та
застосувати їх для проведення експертизи наданого зразка.
Матеріали та обладнання: мікроскоп, препарувальні голки, пінцет, ножиці, чашки
Петрі, предметні та покривні скельця, піпетки, маркер, лупа, серветки, барвник.
Хід роботи:
1.1. Визначте видову приналежність пагонів і результати занесіть до таблиці 1 бланку
для відповіді.
1.2. З пакетику №1 дістаньте частину суцвіття, відпрепаруйте та нанесіть пилкову масу
на предметне скельце (позначте його номер маркером).
1.3. На малому збільшенні мікроскопа (у сухому вигляді не накриваючи препарат)
перевірте наявність достатньої кількості пилкової маси на препараті.
1.4. Підфарбуйте препарат і накрийте його покривним скельцем.
1.5. Розгляньте препарат на малому і великому збільшенні мікроскопу, схематично
замалюйте пилкове зерно і вкажіть ознаки, які можуть слугувати для ідентифікації
його видової належності (діагностичні ознаки) у відповідних клітинках таблиці 1
бланку для відповіді.
1.6. Повторіть кроки 1.2-1.5 для кожної відібраної рослини.
2.1. Відкрийте пакетик з позначкою «Зразок» і зробіть препарат пилкової маси
аналогічно до послідовності дій 1.2-1.5.
2.2. Замалюйте (схематично) у таблиці 2 бланку для відповідей декілька пилкових зерен
за якими, на вашу думку, можна провести їхню ідентифікацію.
2.3. Використовуючи розроблені Вами діагностичні ознаки проведіть ідентифікацію
зразка.
2.4. Чи вдається визначити видову належність пилкових зерен наданого зразка?
Обґрунтуйте свій висновок.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ПРОВЕДЕННЯ ПАЛІНОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
Таблиця 1
№
зразка

Видова назва рослини, до якої родини вона належить

Схема морфологічної будови
пилкового зерна

Діагностичні ознаки пилкового зерна

1

2

3

4

5

Схематичне зображення пилкових зерен «зразка»

Таблиця 2
Умовні позначення до малюнку

Експертне заключення (обґрунтований висновок) стосовно видової належності
пилкових зерен алергопроби:

IV ЕТАП ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ

Київ-2015
Практичний тур
ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ
Мета роботи: визначення видових ознак 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.

2.

Уважно розгляньте отриманих представників прісноводних молюсків. Визначте до
виду отриманих представників та впишіть видові назви до таблиці 1 бланку для
відповіді. Пам’ятайте, визначення кожного представника слід починати із першої
тези.

3.

Дайте відповіді на запитання, наведені у бланку для відповіді.

в

в
з

з

л

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

в – верхівка; з – завитка; у – устя.

ВИЗНАЧНА КАРТКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ
1(12). Черепашка має вигляд стулки заокругленої форми.
2(7). Черепашка з внутрішньої частини перламутрова. Форма овальна або овальночотирикутна з помітно зміщеною від центру верхівкою.
3(5). Замок черепашки з розвинутими зубами (виступами).
4(3). Черепашка товстостінна, видовженої яйцеподібної або клиноподібної форми.
Верхівка добре виражена
А Перлівниця звичайна
5(3). Замок черепашки без розвинених зубів (виступів).
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, зовнішній шар 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
утворює добре помітний кут
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, сама 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

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ
(бланк для відповіді)

ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЮСКІВ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1

I

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери:
Номер об’єкту
Відповідний вид молюска:
А
Б
В
Г
Д
Е
Є

Таблиця 1

Ж

I

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери:
Номер об’єкту
Відповідний вид молюска:
А
Б
В
Г
Д
Е
Є

Ж

II

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

II

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

III

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

IV

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

Дайте відповіді на наступні запитання:

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
А Б
В
Г
Д
Е
Є Ж
личинкової стадії – глохідії?

Таблиця 2
Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери:
Запитання:
Відповідний вид молюска:
Для яких з визначених вами представників
характерна наявність паразитичної
А Б
В
Г
Д
Е
Є Ж
личинкової стадії – глохідії?

Таблиця 3
Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери:
Нематоди;
А

Таблиця 3
Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери:
Нематоди;
А

3.1. Для якої групи паразитів молюски
є обов’язковими проміжними хазяями:

3.2. Представників яких класів
молюсків НЕ було серед отриманих
Вами видів:

3.3. Виберіть органи дихання,
характерні для молюсків:

Cисуни;

Б

Сисуни;

Б

Стьожкові;

В

Стьожкові;

В

Споровики.

Г

Споровики.

Г

черевоногі;

А

черевоногі;

А

головоногі;

Б

головоногі;

Б

хітони;

В

хітони;

В

слимаки.

Г

слимаки.

Г

зябра;

А

зябра;

А

повітряні мішки;

Б

повітряні мішки;

Б

трахеї;

В

3.1. Для якої групи паразитів молюски
є обов’язковими проміжними хазяями:

3.2. Представників яких класів
молюсків НЕ було серед отриманих
Вами видів:

3.3. Виберіть органи дихання,
характерні для молюсків:

трахеї;

В

бронхи;

Г

бронхи;

Г

легені.

Д

легені.

Д
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Практичний тур
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ
ДЕЯКИХ ТАКСОНІВ ВИЩИХ РОСЛИН
Мета роботи: ознайомитись з морфологічними та структурними особливостями деяких
таксонів вищих рослин та віднести запропоновані рослин до відповідних таксонів за
визначеними морфологічними ознаками.
Матеріали та обладнання: гербарні та живі зразки представників деяких таксонів вищих
рослин.
Хід роботи:
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

Розгляньте запропоновані зразки рослин, розміщені у чашках Петрі (№ 1-5). Дайте
відповідь на наступні запитання, заповнивши таблицю 1 бланку для відповіді.
Скільки видів рослин представлено серед даних зразків?
Визначте відділи, до яких належать рослини, представлені на зразках.
Вкажіть ознаки, за якими ви ідентифікували приналежність рослин (зразків) до
відповідних таксонів. Зазначте, які ще загальні ознаки характерні для представників
даних таксонів.
Розгляньте зразок рослини, розміщений у чашці Петрі № 6 та додаткові зразки (6.16.3). Дайте відповідь на наступні запитання, заповнивши таблицю 2 бланку для
відповіді.
До якого відділу належить дана рослина?
Яку функцію виконують структури, представлені на зразку 6.1?
Як називаються структури, представлені на зразку 6.2?
Яку функцію виконують структури, представлені на зразку 6.3?
Вкажіть та опишіть локалізацію статевих органів рослини, представленої на зразку
№ 6.
Схематично (малюнком чи текстовою схемою) зобразіть життєвий цикл рослини,
представленої на зразку № 6.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕЯКИХ ТАКСОНІВ ВИЩИХ РОСЛИН
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
Таблиця 1
1.1. Серед зразків 1-5 представлено видів рослин
5

1.2. Рослини належать до
відділів

Таблиця 2

Зразки

1

Ознаки, за якими ви ідентифікували
приналежність рослин до даних
таксонів

2.1. Рослина належить до відділу
Інші загальні ознаки характерні для
представників даних таксонів

2.2. Структури, представлені
на зразку 6.1, виконують
функцію
2.3. Структури, представлені
на зразку 6.2, називаються

2.4. Структури, представлені
на зразку 6.3, виконують
функцію
2

2.5. Статеві органи рослини локалізовані

3

4
На звороті схематично зобразіть життєвий цикл рослини, представленої на зразку № 6.
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ВИВЧЕНЯ БУДОВИ ЧЕРВІВ НА ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ
ПРЕПАРАТАХ
Мета роботи: визначити видову належність та особливості будови різних груп червів.
Матеріали та обладнання: постійні препарати різних видів червів, предметні та
покривні скельця, гліцерин, препарувальні голки, об’єкти у пробірках.
Хід роботи:
Уважно прочитайте весь хід роботи, а потім приступайте до виконання завдання.
1. Користуючись мікроскопом, розгляньте отримані постійні препарати та встановіть
систематичне положення кожного об’єкта, заповнивши таблицю 1 бланку для
відповіді. Написання систематичного положення об’єкту латиною оцінюється вище,
але лише у тому випадку, якщо систематичне положення вказане латиною повністю і
без помилок.
2. З отриманого у маленькій чашці Петрі об’єкту зробіть тимчасовий препарат у
гліцерині. Пам’ятайте, що для візуалізації окремих структур черва необхідно
утримувати у гліцерині не менше 20 хвилин. Також визначте систематичне
положення об’єкту (№V), заповнивши таблицю 1 бланку для відповіді.
3. З переліку, наведеного нижче, оберіть структури, які Ви побачили на кожному
об’єкті, заповнивши таблицю 2 бланку для відповіді. Пам’ятайте, що не всі
структури, наведені у списку, можуть бути виявлені під світловим мікроскопом у
отриманих Вами препаратах. Тому, якщо вибрана зі списку структура наявна у
отриманого організму, однак не може бути виявлена під шкільним мікроскопом, вона
не буде зарахована як правильна відповідь. Обирайте зі списку лише ті структури, які
Ви справді бачили на своїх об’єктах. Правильні відповіді внесіть до таблиці 2 бланку
для відповіді.
Список структур: а) ротова капсула, б) ротовий присосок, в) черевний присосок,
г) хвостовий присосок, д) глотка, е) стравохід, ж) шлунок, з) розгалужений кишечник,
і) пряма кишка, к) заповнена яйцями матка, л) вульва, м) сім’яник, о) спікули,
п) губернакулюм, р) цирус, с) тенідія, т) ропалія, у) зерна глікогену, ф) хоботок,
х) кігтик, ц) екскреторні залози, ч) екскреторна пора, ш) лемніск, ю) очі.
4. Дайте відповіді на запитання, заповнивши таблицю 3 бланку для відповіді.
4.1. Хто з отриманих об’єктів веде паразитичний спосіб життя?
4.2. Хто з отриманих об’єктів може бути паразитом людини?
4.3. У кого з отриманих об’єктів травлення відбувається поза організмом?
4.4. Життєвий цикл кого з отриманих об’єктів відбувається зі зміною хазяїв?
4.5. Хто з отриманих організмів хоча б частину життєвого циклу обов’язково проводить
у воді?
4.6. У кого з отриманих об’єктів відсутні м’язи розгиначі.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИВЧЕНЯ БУДОВИ ЧЕРВІВ НА ПОСТІЙНИХ ТА ТИМЧАСОВИХ ПРЕПАРАТАХ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
Препарат І

Впишіть систематичне положення кожного об’єкту:
Препарат ІІ
Препарат ІІІ

Препарат IV

Препарат V

Тип

Клас

Ряд

Родина

Вид
Таблиця 2
Препарат І

Препарат ІІ

Впишіть правильні літери зі списку:
Препарат ІІІ

Препарат IV

Таблиця 3
Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні цифри:
4.1

I

II

III

IV

V

4.2

I

II

III

IV

V

4.3

I

II

III

IV

V

4.4

I

II

III

IV

V

4.5

I

II

III

IV

V

4.6

I

II

III

IV

V

Препарат V
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ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР
Зоровий аналізатор – найбільш інформативна сенсорна система організму людини, 3.
що забезпечує сприйняття кольору, форми, розмірів предметів, відстані до них та 3.1
взаємного розташування у просторі. Зоровому аналізаторові притаманні як спільні
для всіх аналізаторів властивості, так і власні специфічні особливості.
Мета роботи: у ході експериментальних досліджень проаналізувати певні
3.2
особливості структури та діяльності зорового аналізатора.
Матеріали та обладнання: дзеркальце, папір, лійка, олівець, малюнки.

Оцінка властивостей зорового аналізатора.
Розгляньте малюнок з квадратами, що лежить у вас на столі. Проаналізуйте свої
відчуття: чи однаково виглядають заштриховані квадрати на темному і світлому
полях? У таблиці 3.1 бланку для відповіді, позначте властивість аналізатора, що
характеризує цей ефект.
Візьмуть в руки малюнок з яскравим кругом на темному фоні. Зосередьте увагу на
крузі протягом 7-10 секунд, потім закрийте очі. Проаналізуйте свої відчуття і
відмітьте властивість аналізатора, що характеризує цей ефект у таблиці 3.2 бланку
для відповіді.

Хід роботи:
1. Оцінка реакції зіниці на світло.
4. Дайте відповідь на наступні тестові запитання, заповнивши таблицю 4 бланку для
1.1. Розверніться обличчям до джерела яскравого світла (вікно чи лампочка) і,
відповіді.
розглядаючи очі в дзеркальце, зверніть увагу на розмір зіниць.
4.1. Порушення зору, при якому зображення фокусується перед сітківкою, можуть
1.2. Заплющить одне око або закрийте його долонею. Поспостерігайте за зіницею
називатися:
відкритого ока.
а) близькозорість;
1.3. Результат спостереження позначте у таблиці 1.1 бланку для відповіді.
б) міопія;
1.4. Зробіть висновок щодо причини спостереженого ефекту та його регуляції. Заповніть
в) делекозорість;
таблицю 1.2 бланку для відповіді.
г) косоокість.
4.2. До оптичної системи ока належать:
2. Визначення діаметру сліпої плями.
а) рогівка;
Сліпа пляма – місце виходу з сітківки зорового нерву, на якому відсутні
б) кришталик;
фоторецептори.
в)
сітківка;
2.1. Для оцінки діаметру сліпої плями візьміть листок паперу і намалюйте у лівому
г)
райдужка.
верхньому куті хрест.
4.3.
До
центрів зорового аналізатора у головному мозку належать:
2.2. Тримаючи листок на відстані 30 см (300 мм) від очей закрийте ліве око і зафіксуйте
а)
мозочок;
погляд правого на хресті. Із правого верхнього кута у напрямку до хреста ведіть
б) передні горби середнього мозку;
олівець, загорнутий у білий папір (видно тільки заточений кінчик). Як тільки олівець
в)
потилична зона кори головного мозку;
перестає бути видимим, зробіть помітку на папері, і продовжуйте рухати олівець до
г) лобна зона кори головного мозку.
хреста. Як тільки він знову з’явиться у полі зору, зробіть наступну помітку.
2.3. Знайдіть відстань між помітками у мм (Х).
2.4. Знаючи відстань від очей до паперу і від вузлової точки ока до сітківки (близько 17
мм, у близькозорих – близько 20 мм), знайдіть діаметр сліпої плями за формулою:
d = Х×17/300;
(або для близькозорих) d = Х×20/300.
2.5. Результат обрахунків занотуйте до таблиці 2 бланку для відповіді.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ЗОРОВИЙ АНАЛІЗАТОР
(бланк для відповіді)
Позначте правильну відповідь, закресливши (×) відповідні літери:
Таблиця 1.2
Таблиця 1.1
Причини та регуляція ефекту, що
Реакція зіниці відкритого ока
спостерігається у досліді 1:
при закриванні іншого:
зіниця відкритого ока звужується
А ефект зумовлюється різким
підвищенням концентрації зорового
А
пігменту у відкритому оці
зіниця відкритого ока розширюється
Б
ефект зумовлюється різким
діаметр зіниці відкритого ока
В зниженням концентрації зорового
Б
залишається без змін
пігменту у відкритому оці
ефект зумовлюється частковим
Таблиця 2 перекриттям зорових нервів, що ідуть
В
від очей до зорових центрів у
Позначте розрахований вами діаметр
середньому мозку
сліпої плями, мм
0,5-1
А регуляція ефекту, що спостерігається,
здійснюється центральною нервовою
Г
системою
1,5-3,00
Б
регуляція ефекту, що спостерігається,
4-6
В
здійснюється автономною нервовою
Д
системою
Таблиця 3.2
Причина ефекту, що спостерігається:

Таблиця 3.1
Причина ефекту, що спостерігається:
Адаптація зорового аналізатора

А

Адаптація зорового аналізатора

А

Контрастність зорового аналізатора

Б

Контрастність зорового аналізатора

Б

Ритмічна активність зорового
аналізатора
Відтворення слідових образів
зорового аналізатора

Ритмічна активність зорового
аналізатора
Відтворення слідових образів
зорового аналізатора

В
Г

Таблиця 4.
4.1

а

б

в

г

д

4.2

а

б

в

г

д

4.3

а

б

в

г

д

В
Г
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СТВОРЕННЯ ДИХОТОМІЧНИХ ТАБЛИЦЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМАХ
Вид – основна одиниця сучасної систематики. Однорідні види об’єднуються у роди,
а роди, за сукупністю спільних ознак – у родини, родини – у ряди. Впорядкувати таку
інформацію про біорізноманіття може дихотомічний визначник – таблиця для
визначення, що базується на виборі з двох альтернативних станів однієї ознаки.
Визначити організм – значить встановити до якого таксону він належить.
Для визначення створюються дихотомічні ключі. Кожен дихотомічний ключ
складається з тез та антитез, які позначаються порядковими номерами. Номер тези
ставиться без дужок, а номер антитези – у дужках. В кінці тези чи антитези ставлять
крапку, або пишуть назву таксону. Крапка в кінці тези свідчить про необхідність
переходу до наступного порядкового номера. Якщо в кінці антитези стоїть крапка, то
переходити потрібно до позиції, яка відповідає номеру антитези. Поступово
переходячи з позиції до позиції проводиться визначення.
Для створення дихотомічного ключа запропонованих особин поділяють кожен раз
на дві групи за зовнішніми ознаками.
Мета роботи: розглянути характерні риси найважливіших рядів
навчитися складати дихотомічний визначник та визначати комах до ряду.

комах,

Матеріали та обладнання: лупи, набори з комах з номерками, пінопластові пластинки.
Хід роботи:
1. Використовуючи лупу розгляньте зовнішню будову запропонованих Вам комах.
2. Заповніть відповідні клітинки таблиці 1 бланку для відповіді. Відповідно до номера
вкажіть назву кожної комахи і визначте її ряд. Крім того, відмітьте комах з повним
перетворенням, комах личинки яких розвиваються у воді і комах, яким притаманний
партеногенез, позначивши вірні відповіді знаком «+».
3.
-

Заповніть таблицю 2 бланку для відповіді вказавши для представників:
типи крил;
типи ніг;
типи вусиків;
характер живлення комах (живляться твердою, рідкою їжею), позначивши вірні
відповіді знаком «+».

4. Використавши ознаку крила запропонованих у наборі комах складіть дихотомічний
визначник до рядів (таблиця 3).

БАЖАЄМО УСПІХУ!

СТВОРЕННЯ ДИХОТОМІЧНИХ ТАБЛИЦЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМАХ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
№
зразка

1. Назва тварини

2. Ряд

3. Повне
5. Наявність
4. Розвиток
перетворе
партеноу воді (+)
ння (+)
генезу (+)

1

Впишіть відповідь

2

3

4

5

6
Таблиця 2

1

Впишіть відповідь

2

3

4

5

6

6. Типи крил

7. Типи ніг

8. Типи вусиків

9. Тип ротового
апарату

Рідкою
їжею

№
зразка

Твердою
їжею

10. Характер
живлення (+)

Таблиця 3
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН
Матеріали: відеозаписи поведінкового експерименту, результати первинної
обробки.
В сучасній нейробіології для дослідження різних аспектів поведінки часто
використовуються тваринні моделі. В якості модельних об'єктів найбільш часто
виступають безхребетні тварини, риби (даніо), ссавці (щури, миші, коти), тощо.
Сучасне дослідження з вимірювання поведінки здійснюються за допомогою
програмно-апаратних комплексів, які можуть реєструвати поведінку тварин за
допомогою відеокамер та аналізувати отриманий запис за допомогою спеціалізованої
програми. Блок-схема такого поведінкового комплексу представлена на наступному
рисунку.

збирання даних
аналіз поведінки
Одним з поширених поведінкових тестів є вивчення реагування тварин на нові
об'єкти. Поява такого у знайомій обстановці ініціює вроджену дослідницьку поведінку.
Її інтенсивність залежить від емоційності тварин, рівня їх тривожності,
індивідуального темпераменту, тощо. Високий рівень дослідницької поведінки
пов'язаний з більшою агресією, імпульсивністю та низьким рівнем тривожності
тварин.
Мета роботи: проаналізувати частину поведінкових даних, отриманих у
експерименті, проведеному в Університеті Цюріха (Швейцарія) в рамках проекту
EuroSPIN; метою проекту є вивчення функціональної ролі різних синаптичних білків;
дві експериментальні миші (ESP0329, ESP0340) є гетерозиготними мутантами за геном
Munc18-1, який кодує однойменний білок, що бере участь у екзоцитозі синаптичних
пухирців, дві інші тварини (ESP0304, ESP0333) є контрольними.

Схема експерименту: Для реєстрації поведінки тварину поміщають у
квадратний бокс розміром 50х50 см. Експеримент складається з двох частин ознайомлення з боксом (HB, habituation) та тест з новим об'єктом (NO, novel object).
Кожна частина триває 30 хвилин. Новий об'єкт - це пластиковий конус діаметром 2 см
та висотою 10 см, що встановлюється посередині експериментального бокса під час
перерви між HB та NO. Поведінка тварин реєструється за допомогою відеокамери,
розташованої над боксами; отримане зображення вводиться до персонального
комп'ютера і далі аналізується спеціалізованою програмою EthoVision (Noldus Inc).
Вам для аналізу буде надано демонстраційний відеофрагмент частини експерименту,
треки переміщення тварин у кожній частині експерименту та розраховані за
допомогою EthoVision параметри: середня за час тестування швидкість тварини,
середня відстань до стінок бокса та середня відстань до центру бокса.
Хід роботи:
1. Продивіться відеофрагмент з частиною експерименту. Зауважте, що
представлена лише невелика його частина. Продумайте, як саме будуть виглядати
треки переміщення піддослідних тварин у першій (HB) та другій (NO) частинах
експерименту, а також при високому та низькому рівнях дослідницької поведінки.
2. Відкрийте презентаційний файл із записаними треками переміщення. Треки
двох частин експерименту позначені літерами А і Б. Проаналізуйте записані траєкторії
та визначте, який з них відповідає першій половині експерименту, а який - другій.
3. У бланку для відповідей наведено таблицю з розрахованими по чотирьом
трекам параметрами. Проаналізуйте наведені числа та встановіть відповідність між
зображеннями треків та рядками у таблиці. Впишіть позначення експериментальних
тварин (ESP03хх) у стовпчик "код тварини". За результатами аналізу траєкторій
впишіть позначення рисунка, який відповідає треку HB у стовпчик "код рисунка"
(літеру А або В).
4. Розрахуйте ступінь зміни розрахованих параметрів за формулою:

( NO − HB)
(%) ,
HB
де NO - значення параметру під час обстеження нового об'єкту, HB - значення
параметру у першій частині експерименту, результат виразити у відсотках.
5. На основі вихідних даних та розрахунків зробіть висновок, як мутація
досліджуваного гену позначається на поведінці та рівні тривожності тварин.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОВЕДІНКИ ТВАРИН
(бланк для відповіді)
І. На основі аналізу треків та числових даних таблиці заповніть порожні стовпчики.
HB

код
тварини

код
рисунка

NO

швидкість, відстань до

відстань до

швидкість,

відстань до

відстань до

см/с

стінок, см

центру, см

см/с

стінок, см

центру, см

6.2

5.4

27.7

6.8

4.8

46.1

5.6

5.1

47.0

4.5

4.1

17.8

4.0

4.5

29.2

4.1

4.2

48.4

3.3

4.9

17.6

1.8

4.5

6.7

ІІ. Внесіть у таблицю результати розрахунків.
код тварини
ESP0304
ESP0329
ESP0333
ESP0340

ІІІ. Запишіть висновок

швидкість

відстань до стінок

відстань до центру
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ЗАХИСТ БІЛКІВ ЦИТОПЛАЗМИ
Порушення структури і функції білків цитоплазми може бути спричинене їхньою
коагуляцією під впливом несприятливих факторів навколишнього середовища. У процесі
онтогенезу під впливом несприятливих факторів у клітинах активується синтез захисних
речовин, зокрема низькомолекулярних вуглеводів, які справляють стабілізуючий вплив на
структуру біоколоїдів.

Мета роботи: провести спостереження впливу низькомолекулярних вуглеводів на
стабілізацію біоколоїдів.
Матеріали та обладнання: надосадова рідина з бульб картоплі, 0,5 М та 1 М розчини
сахарози, охолоджуюча суміш, 0,6 М розчин натрій хлориду, дистильована вода, піпетки,
пробірки, кристалізатор.
Хід роботи:
1. Розлийте по 2,5 мл надосадової рідини у чотири пробірки.
2. У першу пробірку додайте 2,5 мл дистильованої води, у другу – 2,5 мл 0,5 М розчину
сахарози, у третю – 2,5 мл 1 М розчину сахарози, а у четверту – 2,5 мл 0,6 М розчину
натрій хлориду.
3. Вміст пробірок перемішайте і поставте пробірки на 20 хв. у охолоджуючу суміш (лід
із сіллю у співвідношенні 3:1 за об’ємом).
4. Через 20 хв. обережно, не струшуючи вміст пробірок перенесіть їх у склянку з
водопровідною водою. Протягом 15 хв. спостерігайте утворення осаду
коагульованого білку. Занотуйте результати досліду у таблицю 1 бланку для
відповіді. Вкажіть номери пробірок у яких утворився осад. Оцініть
(візуально)
кількість осаду у пробірках за чотирьох бальною шкалою (від 1 до 4): 1 – найменша
кількість осаду або його відсутність, а 4 – найбільша кількість осаду.
5. Дайте відповідь на запитання, заповнивши таблицю 2 бланку для відповіді:
5.1.Яку назву має процес втрати 5.3.Які з перелічених далі структур
четвертинної, третинної і вторинної
містять у своєму складі білки?
а) гемоглобін;
структури молекули білку?
а) деактивація;
б) ліпопротеїди;
б) денатурація;
в) мікрофіламенти;
в) десегментація;
г) хлорофіл.
г) деструкція.
5.4.Які з перелічених далі амінокислот
5.2.Які хімічні зв’язки беруть участь у
містять атом Сульфуру?
формуванні вторинної структури а) аланін;
б) метіонін;
білку?
а) водневі;
в) тирозин;
б) донорно-акцепторні;
г) цистеїн.
в) іонні;
г) ковалентні.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ЗАХИСТ БІЛКІВ ЦИТОПЛАЗМИ
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
Таблиця 1
Осад утворився у пробірках:
Номер пробірки:
Кількість осаду за
4- бальною шкалою
(від 1 до 4)

№1

№2

№3

Таблиця 2
Позначте правильні відповіді,
закресливши (×) відповідні літери
5.1

а

б

в

г

д

5.2

а

б

в

г

д

5.3

а

б

в

г

д

5.4

а

б

в

г

д

№4
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП РОСЛИН ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВОДИ ЗА ЇХНІМИ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ
За відношенням до води узагальнено можна виділити такі екологічні групи рослин:
гідрофіти, мезофіти та ксерофіти. Гідрофіти – це надземно-водні рослини, що
повністю або частково занурені у воду й зростають уздовж берегів, на мілководді, на
болотах. Мезофіти – найбільш чисельна екологічна група рослин, які можуть
переносити нетривалу та не дуже сильну засуху. Вони зростають при середньому
зволоженні, помірному тепловому режимі й досить хорошому забезпеченні
мінеральним живленням. Ксерофіти – рослини, що зростають у місцях із недостатнім
зволоженням.
У процесі адаптації до умов існування рослини вказаних екологічних груп набули
низку різноманітних пристосувань, що робить їх відмінними між собою як за
зовнішнім виглядом, так і за певними особливостями анатомічної будови та
фізіологічних показників.
Мета роботи: ідентифікувати за анатомо-морфологічними та фізіологічними
особливостями приналежність рослини до певної (по відношенню до води)
екологічної групи та порівняти рослини різних екологічних груп.
Матеріали та обладнання: рослини різних по відношенню до води екологічних груп,
розчин плазмолітику, аптечні піпетки, лезо, мікроскоп, об’єкт-мікрометр, предметні
та покривні скельця, фільтрувальний папір, дистильована вода, чашки Петрі,
препарувальні голки, калькулятор.
Хід роботи:
1. Занотуйте у бланк для відповіді латинську літеру, якою позначено отриманий
вами комплект рослин.

4. Для кожної з дослідних рослин виберіть такий препарат (зріз верхньої або нижньої
сторони листка), на якому рослинні клітини видно найкраще. Всього Ви маєте обрати
два препарати: один для рослини А та один для рослини Б. Ті препарати, які Ви не
обрали для подальших дослідів, покладіть у чашки Петрі: зріз рослини А – до чашки
Петрі “А”, а зріз рослини Б – до чашки Петрі “Б”.
5. Для препаратів, які Ви обрали, проведіть заміну дистильованої води на розчин
плазмолітика та виміряйте час плазмолізу. Зверніть увагу, що час плазмолізу не
може перевищувати 8 хв! Час плазмолізу для кожної рослини впишіть у таблицю 2
бланку для відповіді. На основі отриманих даних зробіть висновок про в’язкість
цитоплазми рослинної клітини кожної з рослин, визначивши у якої рослини в’язкість
цитоплазми більша (або однакова у обох рослин).
6. Препарати, для яких ви виміряли час плазмолізу, також покладіть до відповідно
позначених чашок Петрі. Підніміть картку, щоб покликати члена журі для
оцінювання Вашої роботи.
7. Зробіть поперечний зріз через середню частину листка кожної рослини. Покладіть
зрізи на предметні скельця, розправте їх препарувальною голкою, внесіть краплину
дистильованої води та накрийте покривними скельцями. За необхідності надлишок
дистильованої води видаліть за допомогою фільтрувального паперу. Усього ви маєте
зробити два тимчасових препарати – поперечний зріз через середину листка рослини А
та рослини Б.

8.
2. Зробіть парадермальний зріз епідермісу верхньої (1) та нижньої (2) поверхні листка
кожної з рослин вашого комплекту. Для цього за допомогою препарувальної голки та
леза зніміть тонкий шар епідермісу з поверхні листка. Покладіть зрізи на предметні
скельця, розправте їх препарувальною голкою, внесіть краплину дистильованої води
та накрийте покривними скельцями. За необхідності надлишок дистильованої води
видаліть за допомогою фільтрувального паперу. Усього Ви маєте зробити чотири
тимчасових препарати – зрізи епідермісу верхньої та нижньої сторони листа рослини А
9.
та верхньої і нижньої сторони листа рослини Б.

Роздивіться під мікроскопом за малого збільшення тимчасові препарати поперечних
зрізів листків рослини А та рослини Б. У таблицю 3 бланку для відповіді схематично
замалюйте зображення, позначте основні частини, які ви бачите на препараті,
вибравши відповідну літеру із наведеного у бланку переліку структурних елементів.
Після цього препарати поперечних зрізів рослини А та рослини Б також покладіть до
відповідно позначених чашок Петрі. Підніміть картку, щоб покликати члена журі
для оцінювання Вашої роботи.
На підставі отриманих результатів, визначте належність кожної рослини до певної
екологічної групи по відношенню до води. Результат занотуйте до таблиці 4 бланку
для відповіді

3. Роздивіться кожен з препаратів під великим збільшенням мікроскопа. Знайдіть
продихи. Порахуйте їхню кількість у 5 полях зору для кожного з препаратів.
Результати занесіть до таблиці 1 бланку для відповіді. За допомогою об’єкт- 10. Дайте відповідь на запитання, наведені у бланку для відповіді.
мікрометра визначте діаметр поля зору. На чернетці розрахуйте площу поля зору,
середню кількість продихів у полі зору та перерахуйте кількість продихів на 1 мм2
листка. Результати запишіть у таблицю 1 бланку для відповіді.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ГРУП РОСЛИН ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ВОДИ ЗА ЇХ АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНИМИ ОСОБЛИВОСТЯМИ
(бланк для відповіді)
Ви отримали комплект рослин, позначений літерою:
Таблиця 4
Позначте правильні відповіді стосовно рослин-ксерофітів знаком «×»
Таблиця 1
Впишіть відповіді
рослин-гідрофітів
Площа
Кількість
Кількість
продихів
у
полі
зору,
шт.
Сторона
Рослина А належить до:
рослин-мезофітів
Рослина
поля зору, продихів на
листка
2
2
1
2
3
4
5
середнє
мм
1 мм листка
рослин-ксерофітів
нижня
А

рослин-гідрофітів
Рослина Б належить до::

верхня

рослин-мезофітів
рослин-ксерофітів

нижня
Б

На звороті вкажіть, на основі яких анатомо-фізіологічних особливостей ви встановили
належність рослини до тієї чи іншої екологічної групи по відношенню до води.

верхня
Таблиця 2
Заповніть таблицю
Час занурення Час настання
Час
опуклого
плазмолізу,
Рослина зрізу у розчин
плазмолітика плазмолізу
хв.

Висновок про в’язкість
цитоплазми

А
Б
Поперечний зріз рослини А

Позначення

Таблиця 3
Поперечний зріз рослини Б

Позначте правильні відповіді знаком «×»
Рослини-гідрофіти:
Рослини-ксерофіти:
ростуть в умовах підвищеної
переважають в місцевостях з
вологості
сухим кліматом
погано переносять ґрунтову та/або
добре пристосовані до перенесення
атмосферну посуху
ґрунтової та/або атмосферної
дихальний коефіцієнт завжди вищий
посухи
за 1
процес фотосинтезу протікає
мають товсту кутикулу на поверхні
шляхом САМ-метаболізму
листя
процес фотосинтезу протікає за
мають добре розвинену кореневу
С4-шляхом
систему
у складі пігментів переважають
не здатні до синтезу гіберелінів
хлорофіли с та каротиноїди
у складі пігментів переважають
дихальний коефіцієнт завжди
хлорофіли с та каротиноїди
менший за 1
розмножуються лише нестатево

не здатні до синтезу гіберелінів

Позначте знаком «×» ті рослин, що належать до групи гідрофітів:

Структурні елементи:
А – верхній епідерміс, Б – нижній епідерміс, В – клітини мезофілу, Г – провідний пучок;
Д – кутикула, Е – струмочковий апарат, Ж – епіблема, З – клітини Каспарі, К – аеренхіма,
Л – склероції, М – ендодерма, Н – клітини периблеми, О – ендосперм.

Очерет

Стрілолист

Кактус

Липа серцелиста

Конюшина лучна

Полин гіркий

Алое

Ромашка лікарська

Агава

Кульбаба лікарська

Рогіз

Верба

Ознаки

Чернетка
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ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛУНКОВОГО СОКУ
У шлунковому соці соляна (хлоридна) кислота міститься як у вільному, так і
зв’язаному (у вигляді солей білків та продуктів їхнього травлення) стані. Вміст вільної
НС1 у нормі коливається від 20 до 40 ммоль/л, зв’язаної - від 10 до 20 ммоль/л.
Загальна соляна кислота – сума вільної і зв’язаної соляної кислоти. Загальною
кислотністю шлункового соку називають суму всіх кислореагуючих речовин: вільна
соляна кислота, зв’язана соляна кислота, кислі фосфати, молочна кислота та ін. В
нормі загальна кислотність в дорослої людини коливається в межах 40-60 ммоль/л.
Також кислотність та співвідношення між різними станами соляної кислоти залежить
від функціонального стану шлунка («ситий» чи «голодний» шлунок, складу прийнятої
їжі).
Мета роботи: визначити загальну соляну кислоту, вільну соляну кислоту і зв’язану
соляну кислоту в одній порції шлункового соку.
Матеріали та обладнання: шлунковий
диметиламіноазобензол, 0,1н розчин NaOH.

сік,

бюретка,

фенолфталеїн,

n-

Хід роботи:
1. У колбу внесіть 5 мл профільтрованого шлункового соку. Після чого додайте 1
краплю n-диметиламіноазобензолу і 2 краплі фенолфталеїну. При наявності в
шлунковому соці вільної соляної кислоти він забарвлюється в червоний колір, при
відсутності – відразу ж з’являється жовте забарвлення.
2. Титруйте вільну соляну кислоту 0,1 н розчином лугу з бюретки до появи оранжевого
забарвлення. Результат занотуйте до таблиці 1 бланку для відповіді (1-е значення).
3. Не доливаючи лугу в бюретку, продовжить титрування до появи лимонно-жовтого
кольору. Результат занотуйте до таблиці 1 бланку для відповіді (2-е значення).
4. Продовжуйте титрування до появи рожевого забарвлення. Результат занотуйте до
таблиці 1 бланку для відповіді (3-е значення).
5. Проведіть розрахунки усіх показників, вказаних у меті роботи, виразивши їх у
ммоль/л (молярна маса соляної кислоти 36,46 г/моль). При цьому 1-е значення
відповідає кількості вільної соляної кислоти, 2-е – використовується для визначення
зв’язаної соляної кислоти, а 3-е відповідає загальній кислотності. Середнє
арифметичне між 2-им і 3-ім значенням відповідає загальній соляній кислоті.
Результат розрахунків занотуйте до таблиці 2 бланку для відповіді.
6. Дайте відповідь на запитання, наведені у бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

ДОСЛІДЖЕННЯ ШЛУНКОВОГО СОКУ
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
1-е значення

Таблиця 1
3-е значення

2-е значення

Таблиця 2
вільна
у 5 мл, мл
ммоль/л

НС1
зв’язана
у 5 мл, мл
ммоль/л

загальна
у 5 мл, мл
ммоль/л

Дайте відповідь на запитання:
6.1.Окрім соляної кислоти до складу
шлункового соку входять такі
компоненти:
а) трипсин;
б) муцин (слиз);
в) пепсин;
г) β-амілаза;
д) хімозин.

6.3.При прийомі якої їжі кислотність у
шлунку буде зростати найбільшою
мірою?
а) свіжого хліба;
б) сухого хліба;
в) молока;
г) сиру;
д) м’яса.

6.2.Розроблена І.П.Павловим методика
«маленький шлуночок» дозволяє:
а) отримувати чистий шлунковий сік;
б) отримувати шлунковий сік, змішаний із
слиною;
в) досліджувати
моторну
функцію
шлунка;
г) досліджувати секреторну функцію
шлунка лише у гострому експерименті;
д) досліджувати секреторну функцію
шлунка у хронічному експерименті.

6.4.Соляна кислота у шлунковому соці
виконує безпосередньо такі функції:
а) активація протеолітичних ферментів;
б) денатурація білків;
в) розщеплення білків до олігопептидів;
г) регуляція виділення місцевих гормонів
шлунка (гастрину, секретину);
д) захист
стінок
шлунка
від
дії
протеолітичних ферментів.

Позначте правильні відповіді, закресливши (×) відповідні літери:
6.1

а

б

в

г

д

6.2

а

б

в

г

д

6.3

а

б

в

г

д

6.4

а

б

в

г

д
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ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ У РОЗЧИНІ
Метод заснований на здатності молекулярного йоду в лужному середовищі
окиснювати альдегідоспирти, при цьому не впливаючи на кетоспирти.
Реакція за участю глюкози відбувається у 2 стадії:
2KOH + I2 → KOI +KI + H2O;

Якщо є надлишок йоду, його можна визначити у кислому середовищі титруванням
тіосульфатом натрію (індикатор – розчин крохмалю).
Ця реакція відбувається у 2 стадії:
КОІ + КІ +2НСІ → І2 + 2КСІ + Н2О;
І2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6
Мета роботи: визначити концентрацію глюкози у розчині методом титрування.
Матеріали та обладнання: скляні палички, колби, піпетки, штатив із бюреткою,
годинник, 0,05 моль/л розчин йоду, 0,5 моль/л розчин гідроксиду калію, 10% розчин
соляної кислоти, 0,05 моль/л розчин тіосульфату натрію, 1%-й розчин крохмалю.
Хід роботи:
1. У дві колби внесіть по 10 мл розчину йоду. В одну з колб (проба) додайте 2 мл
дослідного розчину, в іншу (контроль) – 2 мл дистильованої води. Потім по
краплях, обережно перемішуючи, додайте по 2 мл гідроксиду калію та залиште на 15
хв. за кімнатної температури. Після цього в обидві колби обережно долийте по 2 мл
розчину соляної кислоти і 2-3 краплі розчину крохмалю. Вміст колб протитруйте до
зникнення синього забарвлення, яке з’явилося після додавання крохмалю.
Об’єм тіосульфату натрію, витраченого на титрування, занотуйте до таблиці 1
бланку для відповіді.
2. Після завершення титрування розрахуйте концентрацію глюкози.
Концентрацію глюкози в досліджуваній суміші (в мг/мл), розраховують за
формулою:
С=(В – А) f Q V0/V1,
де А і В – об’єми розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування контролю і
проби; f – коефіцієнт поправки на титр 0,05 моль/л розчину тіосульфату натрію
(становить 0,97); Q – маса глюкози, еквівалентна 1 мл 0,05 моль/л розчину
тіосульфату натрію (становить 9 мг); V0 – загальний об’єм проби (16 мл); V1, – об’єм
розчину, взятого для аналізу (2мл).
Результат занотуйте до таблиці 1 бланку для відповіді.
3. Дайте відповідь на запитання, наведені у бланку для відповіді.
БАЖАЄМО УСПІХУ!

ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ ГЛЮКОЗИ У РОЗЧИНІ
(бланк для відповіді)
Впишіть відповіді
Об’єм тіосульфату натрію, витраченого
на титрування, мл

Вміст глюкози у розчині,
мг/мл

Таблиця 1
Оцінка техніки
експерименту

Проба

Контроль

-

Чи є вірними наступні твердження:
Позначте правильну відповідь, закресливши її
Твердження:
Наявність фруктози у розчині не впливає на точність визначення
глюкози даним методом.
Рівень глюкози у біологічних рідинах не може бути діагностичним
показником, через зміну її рівня протягом доби.

Відповідь:
Так

Ні

Так

Ні

Глюкоза може окиснюватися до утворення різних кислот.

Так

Ні

Продуктом окиснення глюкози може бути лише одна кислота.

Так

Ні

Чернетка:
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ВИВЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ КОМАХИ
Мета роботи: розглянути особливості зовнішньої та внутрішньої будови комахи.
Матеріали та обладнання: ванночка для розтину, ножиці, булавки, 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 і 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!

ВИВЧЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ БУДОВИ КОМАХИ
(бланк для 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.

Коксальна залоза;

2.

Жирове тіло;

11.

Статеві залози;

3.

Задній кишка;

12.

Стравохід;

4.

Мальпігієві судини;

13.

Стернит;

5.

Метанефридій;

14.

Тифлозоль;

6.

Пілоричні придатки;

15.

Трахеї;

7.

Гомілка;

16.

Фасеткові очі;

8.

Середня кишка;

17.

Черевний нервовий
ланцюг;

9.

Серце;

18.

Шлунок.
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АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
Ви працюєте в бактеріологічній лабораторії. З метою призначення адекватної
антибіотикотерапії Вам необхідно визначити тип клітинної стінки мікроорганізмів
(грампозитивні та грамнегативні). Для терапії можна вибрати: пеніцилін – порушує
синтез пептидоглікану; поліміксин – пошкоджує плазматичну мембрану;
ерітроміцин, тетрациклін – порушують синтез білка.
Мета роботи: визначити тип клітинної стінки бактерій та запропонувати
антибіотикотерапію.
Матеріали та обладнання: пальник, прищепки дерев’яні, мікроскопи, імерсійне масло,
маркери, предметні скельця, марлеві серветки, шматочки господарського мила,
фільтрувальний папір, пробірки зі стерильною дистильованою водою, бактеріологічні
петлі, кристалізатори з містками, вода для промивання препаратів, спирт, розчини
барвників.
Хід роботи:
1. Знежирте предметне скло. Для цього його необхідно натерти шматком сухого
господарського мила та витерти насухо марлевою серветкою; зі зворотного боку
скла маркером позначте його номер.
2. Нанесіть за допомогою петлі на скло краплю стерильної дистильованої води.
Відберіть невелику кількість бактеріальної культури з поверхні щільного живильного
середовища за допомогою петлі із дотриманням умов стерильності та внесіть у
краплю води на склі. Розподіліть мікробний матеріал на склі рівномірним шаром у
вигляді мазка правильної форми.
3. Висушіть виготовлений препарат за кімнатної температури на повітрі.
4. Зафіксуйте підсушений препарат жаром у полум’ї пальника.
5. Нанесіть на мазок по 2-3 краплі розчину А (1%-ний водний розчин кристалічного
фіолетового), по 1 краплі розчину В (1%-ний розчин натрію двовуглекислого) і
витримати протягом 2 хвилин.
6. Відмийте препарат йодною протравою Бурке (тримаючи предметне скло під нахилом
для рівномірного стікання барвника), після чого нанесіть свіжу протраву і
витримайте протягом 2 хвилин.
7. Промийте препарат слабким струменем води, тримаючи предметне скло під нахилом.
8. Підсушіть предметне скло навколо препарату фільтрувальним папером, але мазок
залиште вологим.
9. Препарат знебарвите розчинником, наносячи його краплями на нахилений препарат
доти, доки у розчиннику, який стікає, не зникне забарвлення.
10. Підсушіть препарат на повітрі.
11. Зафарбуйте додатково мазок 2%-им водним розчином сафраніну протягом 1
хвилини.

12. Промийте препарат водою, висушіть на повітрі та прогляньте у мікроскопі.
У полі зору: грампозитивні бактерії мають синьо-фіолетове забарвлення,
грамнегативні – рожево-червоно-коричневе. Результати дослідження занотуйте до
таблиці 1 бланку для відповіді.
13. Запропонуйте можливу ефективну антибіотикотерапію для лікування захворювань
викликаних дослідженими культурами. Результати занотуйте до таблиці 1 бланку для
відповіді.
14. Розгляньте малюнок, на якому зображено фрагменти клітинної стінки
грампозитивних і грамнегативних бактерій.

А

Б

15. Вкажіть, яка структура клітинної стінки притаманна культурі 1 і яка – культурі 2.
Результат занотуйте до таблиці 2 бланку для відповіді
16. Дайте відповідь на тестові запитання.
16.1.Вкажіть
назву
хімічно
16.2.Вкажіть назви антибіотиків за
модифікованих
природних
спектром дії:
а) вірусолітичні;
антибіотиків:
а) природносинтетичні;
б) моновалентні;
б) напівсинтетичні;
в) полівалентні;
в) генномодифіковані;
г) вузькоспектрові;
г) синтетичні;
д) широкоспектрові.
д) природні.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

АНТИБІОТИКОТЕРАПІЯ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1
Впишіть відповіді
№
культури

Тип клітинної стінки

Антибіотикотерапія

1
2
Таблиця 2
Позначте правильні відповіді закресливши «×» відповідні літери
Тип клітинної стінки
№
відповідає малюнку
культури
1

А

Б

2

А

Б

Позначте правильні відповіді закресливши «×» відповідні літери
Запитання:

Варіанти відповіді:

16.1.

a

б

в

г

д

16.2.

a

б

в

г

д
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЯЗКУ ВИКОПНИХ РЕШТОК ІЗ УМОВАМИ ПАЛЕОЕКОСИСТЕМ
Попри те що в процесі фосилізації (перетворення відмерлої речовини у викопні 3.
рештки) відбуваються суттєві зміни, розроблено велику кількість методів, що дозволяють
відтворити не лише зовнішній вигляд організму, але і дають уяву про середовище в якому
він мешкав. В основі усіх методів є актуалістичний підхід, згідно із яким в реконструкції
процесів минулого слід орієнтуватись на відомості про сучасні процеси. Отримана
інформація може мати як прикладну цінність (вказувати на наявність або відсутність
родовищ нафти та газу, розкривати загальні закономірності сукцесійних процесів тощо) 3.1.
так і теоретичну – об'єднувати дані про сучасні та минулі екосистеми в цілісну картину
світу.
Мета роботи: опанувати деякі методи відтворення палеоекосистем за аналізом викопних 3.2.
решток.
Матеріали та обладнання: набір викопних решток (далі: набір 1), набір викопних кісток
куріпки білої (далі: набір 2), рисунок із зображенням кісток птахів, скляна посудина,
набір круп різного діаметру.
Хід роботи:
1. Ознайомтесь із рештками набору 1.
1.1. Визначте яким тваринам вони належали. Дані про таксономічну приналежність
впишіть в таблицю 1 бланку для відповіді. Враховуйте, що в наборі 1 зібрано
рештки із різних регіонів та геологічних епох.
1.2. Використовуючи актуалістичний підхід (орієнтуючись на дані про спосіб життя
сучасних представників цих таксонів) встановіть яке середовище населяли тварини,
рештки яких представлені в наборі 1. Результати впишіть в бланк для відповіді у
відповідні клітинки таблиці 1.
1.3. Одним із методів встановлення палеотемператур є дослідження співвідношення Ca і
Mg. Відберіть рештки придатні для цього аналізу, тобто із високим вмістом кальцію.
Результати впишіть в бланк для відповіді у відповідну клітинки таблиці 1.
2. В одному із місцезнаходжень відмічено закономірність зміни розмірів решток
молюска виду N: найбільші мушлі залягали найглибше, над ними трохи менші і т.д.
Найменші мушлі розміщались у верхньому шарі. Було запропоновано дві гіпотези.
Гіпотеза 1: з часом розміри виду N зменшились. Гіпотеза 2: мушлі були
відсортовані за розміром під дією хвиль. Перевірте яка із гіпотез відповідає дійсності
на реальній моделі.
2.1. Потрусіть посудину із крупами, імітуючи дію хвиль припливу і відпливу,
домагаючись відсортування круп за розміром.
2.2. Проаналізуйте напрямок сортування (найменші крупи знизу або навпаки).
2.3. Зробіть висновок яка із гіпотез вірна і занотуйте результат у таблицю 2 бланку для
відповіді.

Більшість скупчень кісток птахів четвертинного періоду є рештками здобичі хижих
птахів. Часто рештки самого хижака відсутні, але за співвідношенням кісткових
елементів здобичі можна з високою долею ймовірності встановити вид хижака. Так
для решток, які залишив пугач, притаманне співвідношення кісток передньої
кінцівки до кісток задньої кінцівки 1:1; орел-могильник: 2:1; орлан-білохвіст: 9:1;
беркут: 3:2; сапсан: 4:1.
Використовуючи рисунок 1 встановіть співвідношення кістки передньої
кінцівки/кістки задньої кінцівки в наборі 2. При пошуку співвідношення враховуйте
лише кістки кінцівок, без кісток поясів.
Використовуючи дані, наведені в пункті 3 ходу роботи, встановіть який вид хижака
вполював білих куріпок, представлених в наборі 2. Результат занотуйте у таблицю 3
бланку для відповіді.

БАЖАЄМО УСПІХУ!

Рис. 1. Основні трубчасті кістки птаха

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗВЯЗКУ ВИКОПНИХ РЕШТОК ІЗ УМОВАМИ ПАЛЕОЕКОСИСТЕМ
(бланк для відповіді)
Таблиця 1

Вкажіть вірне твердження
(позначте комірку із вірним твердженням знаком ×)

фільтратор

всеїдна тварина

фітофаг

хижак

Місце в екосистемі
точно встановити не можливо

клімат холодний

клімат помірний

Клімат

клімат теплий

глибина 0-7000 м

Глибина

прісне

Клас

морське

Тип

водне (морське та/або прісне)

№
зразка

наземне

Середовище

глибина 0- 200 м

Таксономічна приналежність організмів, рештки яких
представлені в наборі
(впишіть назву таксону)

1
2
3
4
5
6
Таблиця 2
Вкажіть вірне твердження, використовуючи результати дослідження ідеальної моделі
впливу хвиль на розподіл мушель за розміром (вірну відповідь позначте знаком «×» в
крайній лівій комірці)
поступове зменшення розмірів молюска N у відкладах є наслідком дії хвиль на
початку накопичення решток;
оскільки зменшення розмірів молюска N не може бути пояснене дією хвиль, це може
бути зумовлене зміною кліматичних умов на більш теплі;
оскільки зменшення розмірів молюска N не може бути пояснене дією хвиль, це може
бути зумовлене зміною кліматичних умов на більш прохолодні;
оскільки зменшення розмірів молюска N не може бути пояснене дією хвиль, це може
бути зумовлене зникненням карбонат-бікарбонатного буферу в океані.

Таблиця 3
Вкажіть вид хижака, здобиччю якого є рештки з набору 2
вірну відповідь позначте знаком «×» в крайній лівій комірці)
пугач;
орел-могильник;
орлан-білохвіст;
беркут;
сапсан.

Зразок із високим вмістом кальцію
(позначте знаком × )

Визначення таксономічної приналежності та середовища існування організмів із набору 1

