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ВСТУП
Запитання і завдання
1. Доведіть правильність твердження “Біологія — комплексна наука
про живу природу”.

2.

Оформіть таблицю 1.
Таблиця 1

Методи біологічних досліджень
Метод

Характеристика

Приклади застосування

3

3.

Охарактеризуйте рівні організації живої матерії, заповнивши таблицю 2.
Таблиця 2

Рівні організації живої матерії
Рівень

Характеристика

4.

Вкажіть властивості, притаманні живим системам.

5.

Дайте визначення поняття життя.

4

Одномембранні органели
29. Заповніть таблицю 17.
Таблиця 17

Будова та функції одномембранних органел
Органела

Будова

Функції

Ендоплазматична
сітка:
а) зерниста
(гранулярна)

б) незерниста
(гладенька)

Комплекс Гольджі

Лізосоми

Вакуолі

30. Проаналізуйте, який взаємозв’язок існує між комплексом Гольджі
та ендоплазматичною сіткою.
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31. У порожнинах якої органели білки набувають притаманної їм просторової структури? ___________________________________________

32. Личинка жаби — пуголовок — має досить великий хвіст, який унаслідок метаморфозу поступово коротшає. Яка органела бере участь у
цьому процесі?

33. Під час травлення ліпіди розщеплюються у кишечнику до гліцерину
та жирних кислот. Яка органела бере участь у синтезі ліпідів, властивих
даному організмові.

34. Яка органела печінки при зловживанні алкоголем збільшується в
розмірах? Чим це загрожує?

35. Алкалоїди, що містяться у вакуолях рослин, виконують захисну
функцію, запобігаючи поїданню таких рослин травоїдними тваринами.
Наведіть приклади рослин, що містять алкалоїди.

36. Чи можна стверджувати, що одномембранні органели становлять
єдину систему синтезу, розподілу та внутрішньоклітинного транспорту
біополімерів?
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5.

Порівняйте побачене з мікрофотографіями:
фото 1 – поперечний зріз канальців нирки;
фото 2 – посмугована м’язова тканини;
фото 3 – нервова тканина;
фото 4 – кісткова тканина.

6.

Результати проведеної роботи оформіть у вигляді таблиці

Особливості будови тканин тваринного організму
Ознаки

Тканина
Епітеліальна

М’язова

Сполучна

Нервова

Форма клітин
Розташування
клітин у тканині
Наявність міжклітинної речовини

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 9
Тема. Будова тканин рослинного організму.
Мета: узагальнити знання про будову та різноманітність рослинних тканин.
Обладнання та матеріали: мікроскоп, препарувальний набір,
листки традесканції, готові мікропрепарати “Стебло кукурудзи – поперечний переріз”, “Листок камелії”.

Хід роботи
1. Приготуйте мікропрепарат листка традесканції. Для цього обгорніть
листок нижньою стороною назовні навколо вказівного пальця, обережно зріжте лезом або відірвіть пінцетом невеликий шматочок епідерми.
2. Покладіть у краплю води та накрийте накривним склом. При малому збільшенні мікроскопа розгляньте клітини епідерми. Знайдіть непошкоджений продих. Замалюйте кілька клітин з продихом.
3. Розгляньте під мікроскопом мікропрепарат “Листок камелії”. Зверніть увагу на розміщення клітин асиміляційної та повітроносної тканин.
4. Розгляньте за допомогою мікроскопа будову провідного пучка стебла кукурудзи, поставивши препарат так, щоб зверху був край стебла,
а отже флоемна частина пучка. У полі зору мікроскопа видно, що флоема
78

і ксилема оточені клітинами механічної тканини. На поперечному зрізі — це товстостінні п’ятикутні клітини, щільно притиснуті одна до одної.
Над флоемою виділяється ділянка склеренхіми, яка має вигляд шапинки.
Флоема містить ситоподібні трубки (шестикутної форми). Нижче розміщена ксилемна частина. Судин небагато (від трьох до п’яти), з них усього дві великі пористі. Між ними розміщені клітини зі здерев’янілими
стінками. Повітряна порожнина розташована в нижній частині пучка.
До неї примикають кільчасто-спіральна і далі кільчаста судини.

5. Порівняйте побачене з малюнком.

6. У висновку вкажіть, у чому подібність та відмінність різних тканин
рослини.
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