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МЕТАМОРФОЗИ ОРГАНІВ ТА ЧАСТИН ОРГАНІВ РОСЛИН
Під час практичної роботи Вам необхідно продемонструвати знання морфології
вищих рослин, які є основою для їх визначення, здійснити морфологічний аналіз та
встановити комплекс ознак за якими відрізняються метаморфози (видозміни) різних
органів рослин.

Мета роботи: визначити метаморфози різних органів запропонованих рослин та
встановити за якими ознаками їх ідентифікують.
Хід роботи:
Уважно ознайомтесь із отриманими фотографіями різних органів (частин органів)
рослин. Стрілочками на фотографіях вказано ті органи, на які потрібно звернути
увагу.
1. Розподіліть на групи запропоновані фотографії на яких зображено метаморфози
органів рослин та їх частин. Метаморфози одного й того ж органа (частини органа)
мають бути віднесені до однієї групи. У таблицю бланку відповіді занотуйте назву
органа чи частини органа та вкажіть номери фотографій, визначених вами
метаморфозів відповідних органів. Номери фотографій розташовуйте в рядок.
2. Підпишіть назви, визначених вами метаморфозів органів (частин органів) рослин,
у відповідній клітинці таблиці навпроти номеру відповідної фотографії.
Приклад заповнення таблиці
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