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ВСТУП
Запитання і завдання
1.

Доведіть 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

4.

4

Характеристика

Подумайте та вкажіть, які властивості притаманні живим системам.

41.
Ознайомившись з процесами фотосинтезу, дайте відповідь на
запитання.
Який процес називають фотосинтезом?

Напишіть підсумкове рівняння фотосинтезу у зелених рослин.

Які умови потрібні для перебігу процесів фотосинтезу?

На що витрачається енергія світла?

Що є джерелом вільного кисню, який утворюється у процесі фотосинтезу?

42. Запропонуйте шляхи регуляції продуктивності фотосинтезу.

43. Які риси будови та властивості мітохондрій і пластид дають змогу зробити припущення, що виникнення цих органел пов’язане із симбіозом
різних організмів? Яких саме?
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КЛІТИНА ЯК ЦІЛІСНА СИСТЕМА
Хромосоми. Каріотип
Запитання і завдання
1.

Дайте визначення поняття хромосоми.

2.

Складіть загальну характеристику хромосом.

3.

Дайте визначення понять.

Каріотип _______________________________________________________
Гомологічні хромосоми ___________________________________________
Негомологічні хромосоми _______________________________________
Гетерохромосоми _______________________________________________
Гаплоїдний набір хромосом ______________________________________
Диплоїдний набір хромосом ______________________________________
Поліплоїдний набір хромосом ____________________________________
Анеуплоїдія _____________________________________________________
Моносомія ______________________________________________________
Нулісомія _______________________________________________________
Трисомія ________________________________________________________
42

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 12
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 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 лише
дві великі пористі. Між
ними розміщені клітини
зі здерев’янілими стінками. Повітряна порожнина розташована в нижній частині пучка. До неї
примикають кільчастоспіральна і далі кільчаста судини.
5. Порівняйте побачене з малюнком.
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6. У висновку вкажіть, у чому подібність та відмінність різних тканин
рослини.
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