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лабораторна
робота

Дата 
проведення

__________
№

Мета. Навчитись визначати органічні сполуки (жири і полісахариди) у тканинах 
організмів та дослідити їхні властивості.

обладнання: пробірки, піпетки, розчин йоду або Люголя, скальпель, склянки, 
етиловий спирт, олія, ацетон, бульба картоплі, насіння квасолі, гороху, 
рису, спіле яблуко, шматок м’яса, крохмаль, вода.

Хід роботи

I. Визначення крохмалю за допомогою реакції з йодом.

1. У пробірку помістіть 2 мл 0,1% розчину крохмалю і додайте 1-2 краплини 
розчину йоду або Люголя. Вміст пробірки перемішайте і спостерігайте появу си-
нього забарвлення. Поясніть, чому розчин посинів. 

2. Суміш нагрійте на водяній бані чи в посудині з гарячою водою. Потім охо-
лодіть. Запишіть результати спостережень.

II. Дослідження продуктів на наявність крохмалю.

1. Нанесіть на продукти, що у вас є, по краплині розведеного розчину йоду 
або Люголя. Які проби дали темно-синє забарвлення? Чому проби на деякі про-
дукти не дають синього забарвлення?

ІНСТрУкТиВНІ карТки дЛЯ ПрОВедеННЯ ЛаБОраТОрНих рОБІТ

1 Визначення деяких органічних 
речовин та їх властивостей
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III. Дослідження розчинності жирів у різних розчинниках.
1. У три чисті пробірки помістіть по 0,2-0,3 мл олії. долийте в першу пробір-

ку  5 мл води, у другу – 5 мл етилового спирту, а в третю – 5 мл ацетону. Вміст 
кожної з пробірок обережно струсіть. Опишіть результати своїх спостережень.

IV. Сформулюйте висновок про наявність і властивості вивчених органіч- 
         них речовин.
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Практична
робота

Дата 
проведення

__________
№

ІНСТрУкТиВНІ карТки дЛЯ ПрОВедеННЯ ПракТиЧНих рОБІТ

100%

Мета. Навчитись вираховувати орієнтовний вміст води у власному організмі.
обладнання: медична вага.

Хід роботи

1. Вимірювання маси тіла.
Зніміть верхній одяг і взуття. Станьте на площадку ваги при закритому зам-

ку коромисла. Великою гирею встановіть масу тіла, після чого відкрийте замок і 
уточніть масу пересуванням малої гирі. дані запишіть у зошиті.

2. розрахуйте масу води у власному організмі, знаючи, що вона складає близь-
ко 70% маси тіла.

Маса води = маса тіла · 70%  
=

3. розрахуйте масу води у своєму організмі, поділивши свою масу тіла на 3 і 
помноживши результат на 2.

Маса води = Маса тіла      =                         3
4. Порівняйте дані обох розрахунків.

1 Визначення вмісту води у власному 
організмі

· 2 
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5. Сформулюйте і запишіть висновок про значення води в організмі.
дайте відповідь на запитання.

1. Від чого залежить вміст води в організмі?
2. Як залежить інтенсивність життєдіяльності клітини від кількості в ній 

       води?
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Практична
робота

Дата 
проведення

__________
№

Мета. Ознайомитись із симптомами розповсюджених вірусних і бактеріальних 
захворювань та заходами профілактики.

обладнання: таблиці, плакати, підручники з біології (9 кл., 10 кл.),  медична лі-
тература.

Хід роботи

1. розгляньте малюнки різних захворювань на таблицях і плакатах.

2. Заповніть таблицю відомостей про найпоширеніші вірусні та бактеріальні 
захворювання, користуючись підручником та медичною літературою.

Назва 
захворювання Збудник Симптоми Заходи 

профілактики
Грип

Віспа вітряна

СНІд

Герпес

Паротит 

Туберкульоз

Пневмонія 

Ботулізм

дизентерія

Сальмонельоз

Менінгіт 

7
 Порівняння симптомів захворю-

вань, викликаних вірусами і  
бактеріями
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3. Прочитайте уважно симптоми випадків можливих інфекцій і поставте по-
передній діагноз.

— Після вживання недбало приготовленої яєчні людина скаржиться на по-
стійне блювання і біль у ділянці пупка.

— Після купання у брудній водоймі у підлітка різко піднялася температура, 
з’явилися сильний головний біль, порушення свідомості, червоні висипи на но-
гах.

— Через кілька годин після вживання м’ясної консерви, недостатньо про-
стерилізованої, у чоловіка виникло порушення зору, розширення зіниць, опу-
щення повік, порушення ковтання, хриплість голосу, мова стала незрозумілою, 
з’явилися ознаки задишки.

— Після святкової дискотеки у кількох учнів піднялася температура, з’явилися 
болі в суглобах, м’язах, голові, почервоніло горло і почався нежить.

— У дошкільника раптово з’явилися рясні висипи у вигляді водянистих пу-
хирців.

4. Сформулюйте і запишіть висновок про небезпечність виникнення інфекцій-
них захворювань, викликаних вірусами і бактеріями, та заходи їх профілактики. 
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