
 
VBO laboratorijas darbs augu anatomijā un fizioloģijā 
11. un  12. klase    26.01.2017. 
 
Savas atbildes/ zīmējumus/ grafikus sniedziet tikai ATBILŽU lapā!!! 
Kartupeļa osmometrs. 
Uzmanīgi izlasi darba aprakstu un uzdevumus, atsevišķas darba daļas ir iespējams 
veikt paralēli. Lai veicas! 
 
Darba piederumi: 
Kartupeļa šķēle, statīvs ar 10 dažādu koncentrāciju šķīdumiem plastmasas mēģenēs ar 
skrūvējamiem korķīšiem, skalpelis, pincete, kartona paliktnis, bīdmērs, lineāls, zaļš kartona 
gabaliņš. 
Ja kaut kas no minētā neatrodas uz galda, nekavējoties pacel roku. 
 
Šajā laboratorijas darbā tev būs iespēja izveidot  “kartupeļu osmometru” un pārbaudīt tā 
darbību. 
 
1. uzdevums 
Tev ir dota kartupeļa šķēle.  
No šīs šķēles ar skalpeļa  un lineāla palīdzību 
nogriez vizsmaz 10 sloksnes, katru apm. 1-2 
mm platu (skat. shēmu).  
 
 

 
 
Katras kartupeļu sloksnes garumu  nomēri ar bīdmēru, rezultātu pieraksti atbilžu lapas 1. tabulā.  
Katru kartupeļa sloksni ievieto savā mēģenē (ar sarkanajiem korķīšiem, numurētas 1-8, kā arī divās 
mēģenēs ar nezināmu KCl koncentrāciju X un X/3). 
 
1.1 Pēc 15 minūtēm ņem kartupeļu sloksnes un nomēri to garumus ar bīdmēru. Rezultātus ieraksti 
atbilžu lapas 1. tabulā.  (7 p) 
 
 



 
Veic nepieciešamos aprēķinus un nosaki: 

- Kartupeļu sloksnes garuma izmaiņu mm. Ja garums ir palielnājies, rezultāts būs pozitīvs, ja 
samazinājies – tas būs negatīvs (ar mīnus zīmi). Ieraksti iegūtos rezultātus atbilžu lapas 1. 
Tabulā.  

- Aprēķini kartupeļu sloksnes garuma relatīvās izmaiņas [%] salīdzinot ar sākuma garumu. Ja 
garums ir palielnājies, rezultāts būs pozitīvs, ja samazinājies – tas būs negatīvs (ar mīnus 
zīmi). Ieraksti iegūtos rezultātus atbilžu lapas 1. Tabulā.  

Audu fragmentus pēc izmērīšanas noliec atkritumu trauciņā. 
 
1.2 Uzzīmē relatīvo garuma izmaiņu grafiku atkarību no šķīduma [%] koncentrācijām (4 p). 

◦ Rezultātu attēlojumam izmanto vispiemērotāko grafika veidu 
◦ Norādi grafika nosaukumu,  x un y asu vērtības 
◦ novērtē iegūtos rezultātus un izvēlaties atbilstošu grafika mērogu 

 
Atbildi uz jautājumiem: 
1.3 Kāpēc kartupeļu fragmentu garumi ir izmainījušies?  (1p) 
1.4 Kā sauc šķīdumus, kuros kartupeļu fragmenti ir kļuvuši garāki? (1p) 
1.5 Kā sauc šķīdumus, kuros kartupeļu fragmenti ir kļuvuši īsāki?  (1p) 
1.6 Kurš/i no šķīdumu koncentrācijām ir vistuvāk sāļu koncentrācijai kartupeļa šūnās?  (1p) 
1.7 salīdzini kartupeļu garumu izmaiņas ko izsaukuši 4% NaCl un 4% glicerīns  
Kā izskaidrojamas atšķirības?  (1 p) 
1.8 Aprēķini iespējamo kartupeļa šūnu sāļu molāro koncentrāciju (2 p). 
 ja nepieciešams, izmanto šādus faktus:  
M0NaCl = 58 g/mol, 
M0glicerīns =90 g/mol 
M0KCl = 74 g/mol 
M0H2O = 18 g/mol     
 
2. uzdevums 
Kartupeļa osmometra izveide un pielietošana  
2.1 Aprēķini eksperimentā izmantoto vielu molārās  koncentrācijas un omotiskās koncentrācijas 
(osmolaritāti). Atceries, ka vielas osmolaritāte ir atkarīga no izšķīdušo daļiņu skaita.  Rezultātus 
ieraksti atbilžu lapas 2. tabulā. 
Tāpat 2. tabulā pārraksti no 1. tabulas iegūtos kartupeļu sloksnīšu relatīvās garumu izmaiņas [%].  
2.2 Uzzīmē relatīvo garuma izmaiņu  atkarību no šķīdumu osmolaritātes (zināmo šķīdumu 
osmolaritātes) grafiku. (4 p) 

◦ novērtē iegūtos rezultātus un izvēlaties atbilstošu grafika mērogu 
◦ Rezultātu attēlojumam izmanto vispiemērotāko grafika veidu 
◦ Norādi grafika nosaukumu,  x un y asu vērtības 

 
Osmometru var izmantot, lai noskaidrotu nezināmas koncentrācijas šķīduma osmolaritāti. To var 
darīt vienīgi tajā koncentrāciju intervālā, kur vērojama tieši proporcionālas kartupeļu garuma 
izmaiņas atkarībā no šķīduma omolaritātes.  
 
2.3 Novērtē iegūto grafiku. Kādā osmolaritātes intervālā šo grafiku var izmantot, lai noteiktu 
nezināmas koncentrācijas šķīduma osmolaritāti?  (1 p) 
2.4 grafiks krusto x asi. Ko nozīmē šī  krustpunkta vērtība uz x ass? (1 p) 
2.5  Kāpēc nevar izmantot kartupeļu osmometru ārpus vēlamā koncentrāciju intervāla? Paskaidro! 
(2 p) 
2.6 Tu esi izmērījis kartupeļa sloksnītes garuma relatīvās izmaiņu nezināmas koncentrācijas KCl 
šķīdumā (X un 3 reizes atšķaidītā šķīdumā, X/3). 



 
Izmanotjot paša konstruēto relatīvo izmaiņu grafiku atkarībā no šķīduma osmolaritātes, nosaki kāda 
ir KCl  šķīdumu osmotiskā un kāda molārā koncentrācija.  (4 p) 
* Ja tev nav izdevies pašam iegūt “kartupeļa osmometra” grafiku, tu drīksti palūgt to no asistenta. 
Šādā gadījumā par šo uzdevumu saņemsi max. 2 p, kā arī nesaņemsi  nevienu no 2.2 uzdevuma 
punktiem. 
 
 
 
 
 
 
 


