
ПРИКЛАДИ  

ЗАВДАНЬ ПРАКТИЧНОГО ТУРУ 

 

Зверніть увагу на те, що форма представлення умови завдання практичного туру може 

відрізнятися від наведених прикладів і містити відео- та фотодемонстрацію задачі або 

маніпуляційної частини експерименту. 
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РОЗРАХУНОК ВІДНОСНОГО РИЗИКУ РОЗВИТКУ 

АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

 

У ході обстеження в клініці 24 пацієнтів розділили на дві групи: з наявністю артеріальної 

гіпертензії (група №1) та з відсутністю артеріальної гіпертензії (група №2). Для кожної групи 

визначили показники, які, теоретично, можуть бути факторами ризику формування 

артеріальної гіпертензії: рівні кортизолу (норма 200-600 нмоль/л), тиреотропного гормону 

(ТТГ, норма 0,4-4,3 мкОД/мл) та загального холестерину (ЗХ, норма 3,0-6,0 ммоль/л). 

Отримані дані наведено в таблицях 1 та 2. 

Мета роботи: встановити провідний реальний фактор ризику розвитку артеріальної 

гіпертензії. 

Хід роботи: 

1. Розрахуйте відносний ризик RR участі кожного фактора у розвитку артеріальної 

гіпертензії за формулою RR = (a/(a + b))/(c/(c + d)), де  

a – кількість осіб у групі з артеріальною гіпертензією, у яких теоретичний фактор ризику 

вийшов за межі гомеостатичної норми; 

b – кількість осіб у групі з артеріальною гіпертензією, у яких теоретичний фактор ризику не 

вийшов за межі гомеостатичної норми; 

c – кількість осіб у групі без артеріальної гіпертензії, у яких теоретичний фактор ризику 

вийшов за межі гомеостатичної норми; 

d – кількість осіб у групі без артеріальної гіпертензії, у яких теоретичний фактор ризику не 

вийшов за межі гомеостатичної норми. 

2. На основі отриманих даних заповніть таблицю 1 у бланку для відповіді. 

3. Заповніть таблицю 2 у бланку для відповіді. Як реальний фактор ризику вкажіть той (чи 

ті), для якого (яких) значення RR>2 (отриманий результат округлюйте до другої цифри після 

коми).  

4. Розрахуйте сумарний RRs при поєднанні реальних факторів ризику (тобто, у формулі 

літерою «а» позначаєте кількість осіб із аналізованим захворюванням, у яких всі виявлені 

реальні фактори ризику вийшли за межі гомеостатичної норми і т.д.). Розрахований 

показник відмітьте у таблиці 3 бланку для відповіді. 

5. Напишіть загальний висновок щодо провідного фактору ризику розвитку артеріальної 

гіпертензії.  

Таблиця 1 

Показники пацієнтів з наявністю артеріальної гіпертензії (група №1) 

Теоретичні 

фактори ризику 

Номер пацієнта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рівень 410 641 555 710 650 700 500 645 580 655 441 630 



кортизолу, 

нмоль/л 

Рівень ТТГ, 

мкОД/мл 
2,8 1,10 3,9 4,1 3,8 2,7 3,6 4,2 4,5 4,0 3,9 4,1 

Рівень 

загального 

холестерину, 

ммоль/л 

6,5 7,0 5,5 6,7 4,9 6,4 5,7 6,8 6,8 5,6 7,0 6,9 

 

Таблиця 2 

Показники пацієнтів без наявності артеріальної гіпертензії (група №2) 

Теоретичні 

фактори ризику 

Номер пацієнта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рівень 

кортизолу, 

нмоль/л 

450 410 318 690 550 577 396 400 400 510 655 520 

Рівень ТТГ, 

мкОД/мл 
4,0 2,1 4,45 3,2 3,2 3,3 3,9 4,0 2,5 2,7 3,0 3,5 

Рівень 

загального 

холестерину, 

ммоль/л 

5,8 4,0 5,0 6,4 5,9 5,5 4,1 6,2 4,3 5,2 5,7 6,5 
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ВИЗНАЧЕННЯ ВСИСНОЇ СИЛИ ТКАНИН 

 

Силу, з якою клітина у даний момент поглинає воду, називають всисною силою. Вона 

залежить від фізіологічного стану і від зовнішніх умов. 

Всисна сила розчину рівна його осмотичному тиску, всисна сила клітини становить різницю 

між осмотичним і тургорним тисками (S=р-Т). Осмотичний тиск обраховують за формулою 

р=сRT, де р – осмотичний тиск (Па), R – універсальна газова стала (8,314 Дж/(моль·К)); Т – 

абсолютна температура (273°+температура досліду, °С); с – ізотонічна концентрація 

(моль/л).  

Водний обмін між клітиною і навколишнім середовищем визначається співвідношенням 

їхніх всисних сил. Вода рухатиметься у напрямку, де всисна сила більша. Поглинання, 

виділення води клітинами супроводжується зміною їхніх розмірів, ваги та концентрації 

навколишнього розчину. 

Мета роботи: за результатами наведеного досліду, визначити всисну силу клітин взятої для 

досліду рослинної тканини.  

Хід роботи: 

Приготовлену шкалу розчинів сахарози (див. таблицю) розлили по 20 мл у пробірки. З 

бульби картоплі впоперек повздовжньої осі вирізали смужки розміром 40мм х 3мм х 3мм. 

Надлишки клітинного соку видалили фільтрувальним папером.  

При t=27 °С у кожну пробірку занурили по три вирізані смужки. Через 30 хв смужки 

витягнули з розчинів і знов виміряли. Результати вимірів занесли до таблиці 1.  



 

Таблиця 1 

Концентрація сахарози, M 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 

Довжина 

смужок, 

мм 

вихідна по 40 мм кожна смужка 

Через 

30 хв 

повтор-

ність 

1 37 36 37 38 39 39 40 40 41 

2 38 39 38 39 40 40 41 42 42 

3 39 39 39 39 40 41 42 43 43 

1. За наведеними вище даними: 

1.1. Визначте середню довжину смужок та різницю до і після занурення. Результати 

занести до таблиці 1 бланку для відповіді. 

1.2. Зазначте у таблиці 2 бланку для відповіді концентрацію розчину, всисна сила якого 

рівна всисній силі клітин бульби картоплі. 

1.3. Обрахуйте всисну силу клітин бульби картоплі. Зазначте отриманий результат у таблиці 

2 бланку для відповіді. 

2. Дайте відповідь на запитання, заповнивши таблицю 3 бланку для відповіді: 

2.1. Назвіть процес відставання цитоплазми від клітинної оболонки у гіпертонічному 

розчині. 

2.2. Дайте назву руху усієї протоплазми вздовж оболонки клітини. 
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ФЕРМЕНТАТИВНА ДІЯ СЛИНИ 

 

Ферменти – це біокаталізатори, переважно білки, які регулюють перебіг хімічних реакцій, 

але не використовуються безпосередньо у цих реакціях. Важливу групу біокаталізаторів 

організму людини складають травні ферменти. На початковому етапі травлення, у ротовій 

порожнині, починають діяти ферменти слини. Зокрема, фермент амілаза розщеплює 

полісахариди (крохмаль) на дисахариди та частково на глюкозу. Проведено лабораторне 

дослідження, яке показує значення різних факторів у активності амілази. 

Мета роботи: проаналізувати умови впливу амілази слини на крохмаль. 

Хід роботи: 

Взяли чотири пробірки і пронумерували їх. 

У пробірку №1 налили 5 мл крохмального клейстеру. 

У пробірки №2 та №3 налили 5 мл крохмального клейстеру та додали 1 мл слини. 

У пробірку №4 налили 5 мл крохмального клейстеру, додали 1 мл прокип’яченої й 

охолодженої до кімнатної температури слини. 

Пробірки № 1, 2, 4 поставили у водяну баню з температурою води 38-40 °С. Пробірку № 3 

поставили у склянку із льодом. 

Через 15-20 хв витягли пробірки із водяної бані та зі склянки із льодом. Уміст кожної 

пробірки дослідили за допомогою йодної проби на наявність крохмалю. Для цього в кожну 

пробірку додали 1-2 краплі 2% розчин йоду. Результати набутого вмістом пробірок 

забарвлення наведено у таблиці І. 

1. Проаналізуйте отриманий результат і заповніть таблицю 1 у бланку відповіді, вказавши, у 

яких саме пробірках спостерігається той чи інший ефект. 

2. Дайте відповіді на тестові запитання, заповнивши таблицю 2 бланку для відповіді. 

 



 

Таблиця І 

Дія слини на крохмальний клейстер 

Пробірка 1 Пробірка 2 Пробірка 3 Пробірка 4 

Крохмальний 

клейстер 

Крохмальний 

клейстер та слина 

Крохмальний 

клейстер та слина 

Крохмальний 

клейстер та 

прокип’ячена слина 

Водяна баня при 

температурі води 

38оС 

Водяна баня при 

температурі води 

38оС 

Склянка з льодом 

Водяна баня при 

температурі води 

38оС 

1 крапля розчину з 

йодом 

1 крапля розчину з 

йодом 

1 крапля розчину з 

йодом 

1 крапля розчину з 

йодом 

Колір вмісту після додавання йоду 

Синій Жовтий Червоний Синій 
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ДОБОВІ КОЛИВАННЯ ВОДНОГО ДЕФІЦИТУ РОСЛИН 

 

При помірній транспірації і достатньому надходженні води у рослину виникає сприятливий 

водний баланс. У ясний сонячний день ця рівновага може порушуватися, і як наслідок 

виникає водний дефіцит. Його вираховують за формулою:           

                                        Вд = (А–Б):(А–В)·100,  

де: Вд – водний дефіцит (%); А – маса листків після насичення їх водою (г); Б – маса 

свіжозрізаних листків (г); В – маса абсолютно сухих листків (г). 

Мета роботи: за результатами наведеного досліду обчислити значення водного дефіциту і 

побудувати графік його зміни впродовж доби.  

Хід роботи: 

Для визначення водного дефіциту спочатку зважують кілька зрізаних листків. Потім їх 

загортають у добре зволожений фільтрувальний папір і витримують 1,5–2 години у вологій 

камері. Після насичення листків водою їх знову зважують. Ці листки подрібнюють, 

висушують у фарфорових бюксах до постійної маси і зважують втретє.  

Водний дефіцит рослини визначали через кожні дві години впродовж доби. 

Результати експериментальних досліджень занесені до таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Час  

Маса листків, г 

Час  

Маса листків, г 

свіжо-

зрізаних  

після 

насичення  

після 

вису-

шування 

свіжо-

зрізаних  

після 

насичення  

після 

вису-

шування  

06.00 120 120 11 18.00 98 113 13 

08.00 107 112 12 20.00 105 115 15 

10.00 100 110 10 22.00 105 110 10 

12.00 91 116 16 24.00 108 110 10 

14.00 95 110 10 02.00 110 110 11 

16.00 98 120 10 04.00 110 110 11 



1. За даними таблиці, використовуючи наведену формулу, обчислити значення водного 

дефіциту рослини для кожної проби листків. Результати занотуйте до таблиці 1 бланку для 

відповіді. 

2. За одержаними значеннями у бланку для відповіді побудуйте графік зміни водного 

дефіциту рослини впродовж доби. 

3. За побудованим графіком визначте:  

3.1. О котрій годині вміст води у листках був найменшим? 

3.2. У який час доби кількість води, що випаровувалася, була меншою за кількість води, що 

поглиналася рослиною?  

Відповіді занотуйте до таблиці 2 бланку для відповіді. 


