
ЛАБОРАТОРНО_ПРАКТИЧНА РОБОТА №3 

 

Тема:  Вивчення будови статевих клітин людини. Суть та біологічне значення 

запліднення 

Мета: ознайомитися з особливостями будови чоловічих і жіночих статевих клітин, 

пояснити їхні відмінності. 
Обладнання: малюнки підручника  БІОЛОГІЯ 10 клас О.А.Андерсон, Вихренко 

М.А.,Чернінський А.О. 
 

Завдання :  

1. Опрацювати теоретичний матеріал §46. 
2. Засвоїти нові терміни: 

 
Гаметогенез — процес формування й утворення статевих клітин — гамет. 

Гаметогенез чоловічих гамет (сперматозоїдів, сперміїв) називають сперматогенезом, 

жіночих гамет (яйцеклітин) — оогенезом або овогенезом. У тварин і рослин гаметогенез 

протікає по-різному, залежно від місця мейозу в життєвому циклі цих організмів. 

 

Стадії гаметогенезу: 

1.      Стадія розмноження (мітотичний поділ клітини). 

2.      Стадія росту (ріст клітини). 

3.      Стадія дозрівання (мейоз). 

4.      Стадія формування (утворення сперматозоїда і яйцеклітини). 

  

Статеві клітини (гамети): жіноча (яйцеклітина), чоловіча (сперматозоїд). 

Статеві клітини мають гаплоїдний набір хромосом 

  
3. Виконати лабораторну роботу 

 

Хід роботи 

 
1. Розгляньте малюнок 215 (ст187) підручника (Андерсон О.А., Вихренко 

М.А.,Чернінський А.О.). 
 2. Замалюйте у зошитах яйцеклітину і сперматозоїд, підпишіть структури будови. 
 3. Зробіть висновок про подібність і відмінність статевих клітин. 

  
Виконати тестові завдання. 
Завдання з вибором однієї правильної відповіді 
 

1. Що утворюється після запліднення? 

А) яйцеклітина    Б) сперматозоони   В) зигота   Г) організм 

 

2. Яке запліднення у квіткових рослин? 

А) внутрішнє одинарне      Б) внутрішнє подвійне   В) зовнішнє 

одинарне      Г) зовнішнє подвійне 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

3. Яке біологічне значення запліднення? 

А) збільшення спадкового різноманіття  

Б) збільшення кількості ознак та їх проявів 

В) утворення гаплоїдних клітин 

Г) формування поліплоїдності 

 

4. Де в жіночому організмі відбувається запліднення? 

А) у матці    Б) у яєчниках   В) у маткових трубах     Г) у простаті 

 

5. Як називається вихід овоцита з яєчника? 

    А) синкаріогамія    Б) акросомальна реакція   В) кортикальна реакція   Г) овуляція 

 

6. Вкажіть набір хромосом зиготи, яка дасть початок зародку чоловічої статі. 

   А) 22А+ХУ               Б) 44А+ХУ              В) 46А+ХУ             Г) 22А+ХХ 

 

7. Назвіть захворювання, що передається статевим шляхом і призводить до безпліддя 

у людини. 

А) отит                   Б) карієс                  В) флюороз       Г) трихомоноз 

 

8. Як називаються чоловічі статеві гормони? 

А) естрогени     Б) андрогени       В) глікогени        Г) мінералокортикоїди 

 

9. Скільки сперматозоонів бере участь у заплідненні овоцита людини? 

А) один             Б) два               В) три             Г) багато 

 

Завдання на встановлення відповідності 

 

10. Установіть відповідність між жіночими статевими органами та їхніми функціями 

 

1 Матка А Внутрішнє осіменіння 

2 Яєчник Б Утворення гамет 

3 Труби Фалопія В Розвиток зародка 

4 Жовте тіло Г Запліднення й переміщення зиготи 

  Д Тимчасовий ендокринний орган яєчника 

  
  
  

 


