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ΣΣΟΟΠΠΙΙΚΚΟΟ  ΓΓΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΔΔΚΚΦΦΔΔ  ΚΚΤΤΚΚΛΛΑΑΓΓΩΩΝΝ  γγιιαα  ηηηη  EEUUSSOO  

22001133  

ΔΔΚΚΦΦΔΔ  ΘΘΗΗΡΡΑΑ  --  ΤΤΡΡΟΟΤΤ  
  

ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΗΗ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΣΣΩΩΝΝ  --  ΒΒΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ    
 

Μαθηηές: τολείο 

1.  

2. 

3. 

  
11..  ΥΥρρώώζζηη  κκααιι  μμιικκρροοζζκκοοππιικκήή  ππααρρααηηήήρρηηζζηη  θθσσηηιικκώώνν  κκσσηηηηάάρρωωνν  ααππόό  ηηοο  ββοολλββόό  

κκρρεεμμμμσσδδιιοούύ  ((AAlllliiuumm  cceeppaa))  

22..  ΠΠλλααζζμμόόλλσσζζηη  θθσσηηιικκώώνν  κκσσηηηηάάρρωωνν  ααππόό  ηηοο  ββοολλββόό  κκρρεεμμμμσσδδιιοούύ  κκααιι  μμιικκρροοζζκκοοππιικκήή  

ππααρρααηηήήρρηηζζηη  ηηοοσσςς  μμεεηηάά  ααππόό  ττρρώώζζηη..  

33..  ΥΥρρώώζζηη  κκααιι  μμιικκρροοζζκκοοππιικκήή  ππααρρααηηήήρρηηζζηη  ζζηηοομμάάηηωωνν,,  κκααηηααθθρραακκηηιικκώώνν  κκσσηηηηάάρρωωνν  

κκααιι  ττλλωωρροοππλλααζζηηώώνν  ηηηηςς  εεππιιδδεερρμμίίδδααςς  θθύύλλλλοοσσ  ααππόό  θθρρέέζζκκοο  κκρρεεμμμμσσδδάάκκιι..  

 

Διζαγωγή – Δπιζημάνζεις από ηη θεωρία 

 

 Σα θπηά είλαη απηόηξνθνη θσηνζπλζεηηθνί νξγαληζκνί. Γηα λα αλαπηπρζνύλ θαη λα 

πνιιαπιαζηαζηνύλ, δηαζέηνπλ ππόγεηα ηκήκαηα (ξίδεο, βνιβνύο, θνλδύινπο θ.α.) θαη 

ππέξγεηα ηκήκαηα (βιαζηνύο, θύιια, άλζε θαη θαξπνύο).  

    Σα θύηηαξα απηώλ ησλ θπηηθώλ ηζηώλ, παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθέο δηαθνξέο, 

αλάινγα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο κπνξνύλ λα εληνπηζηνύλ κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ. 

 Σα νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ πνπ δηαθξίλνληαη εύθνια κε ην νπηηθό κηθξνζθόπην είλαη 

θπξίσο ν πσρήνας, ηα κσηηαρικά ηοιτώμαηα, ηα τσμοηόπια, νη τλωροπλάζηες θαη 

νξηζκέλα έγθιεηζηα (άκπιν, θξύζηαιινη θιπ.) 

 ηόμαηα: Δίλαη κηθξνζθνπηθά αλνίγκαηα ζηελ επηδεξκίδα ησλ θύιισλ πνπ 

επηηξέπνπλ ηελ αληαιιαγή αεξίσλ, έηζη ώζηε ηα θύηηαξα λα κπνξνύλ λα 

θσηνζπλζέηνπλ θαη λα αλαπλένπλ. Παξάιιεια κέζσ ησλ ζηνκάησλ γίλεηαη ε 

εμάηκηζε ηνπ λεξνύ θαηά ηε δηαπλνή. Σα ζηόκαηα ζρεκαηίδνληαη από έλα δεύγνο 

εμεηδηθεπκέλσλ θπηηάξσλ, ησλ καηαθρακηικών. Σα θαηαθξαθηηθά θύηηαξα έρνπλ 

ζπλήζσο λεθξνεηδέο ζρήκα θαη δηαηάζζνληαη έηζη ώζηε αλάκεζά ηνπο λα 

ζρεκαηίδεηαη έλαο κεζνθπηηάξηνο ρώξνο, πόρος ή ζτιζμή, ν νπνίνο απμνκεηώλεηαη 

θαηά ην άλνηγκα θαη θιείζηκν ησλ ζηνκάησλ. Σα θαηαθξαθηηθά θύηηαξα 

αλνηγνθιείλνπλ ηε ζρηζκή ηνπ ζηόκαηνο αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ζε αληίζεζε κε 

ηα ππόινηπα επηδεξκηθά θύηηαξα, πεξηέρνπλ ρισξνπιάζηεο. 

 Υλωροπλάζηες: Κπηηαξηθά νξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε. Σν ρξώκα 

ηνπο είλαη πξάζηλν, ην ζρήκα θαη ην κέγεζόο ηνπο πνηθίιεη, αιιά ν αξηζκόο ηνπο 

ζπλήζσο είλαη κεγάινο ζε θάζε θύηηαξν. Υισξνπιάζηεο δηαζέηνπλ κόλν όζα θπηηθά 

θύηηαξα θσηνζπλζέηνπλ. 

 Πλαζμόλσζη:Όηαλ ηα θπηηθά θύηηαξα ηνπνζεηεζνύλ ζε ππέξηνλν δηάιπκα, 

δειαδή ζε δηάιπκα κε κεγαιύηεξε ζπγθέληξσζε δηαιπκέλσλ νπζηώλ από απηά, 
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ηόηε από ην κσηηαρόπλαζμα θαη ην τσμοηόπιο βγαίλεη λεξό πξνο ην ππέξηνλν 

δηάιπκα. Σν εζσηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ ζπξξηθλώλεηαη θαη ε θπηηαξηθή κεκβξάλε 

θαίλεηαη ζαλ λα έρεη «μεθνιιήζεη» από ην θπηηαξηθό ηνίρσκα. Απηό ην θαηλόκελν 

ραξαθηεξίδεηαη σο πιαζκόιπζε. 

 

Όργανα και σλικά ποσ θα τρειαζηούν 

    

ΟΡΓΑΝΑ ΤΛΙΚΑ 

Μηθξνζθόπην Βνιβνί θξεκκπδηνύ 

Αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο Φξέζθα θξεκκπδάθηα 

Καιππηξίδεο 
Lugol (Γηάιπκα Ισδίνπ ζε πδαηηθό δηάιπκα 

Iσδηνύρνπ Kαιίνπ) 

Αλαηνκηθή βειόλα, ιαβίδα, λπζηέξη Γηάιπκα NaCl 10% w/w 

Τδξνβνιέαο, ζηαγνλόκεηξν Απηνληζκέλν λεξό 

Ύαινη σξνινγίνπ  Απνξξνθεηηθό ραξηί θνπδίλαο 

Υξνλόκεηξν  

 

 

Πειραμαηική διαδικαζία 

 

1
η 

ΑΚΗΗ 

 

1. ε κία ύαιν σξνινγίνπ βάδνπκε λεξό θαη ζε κία δεύηεξε ύαιν σξνινγίνπ 

βάδνπκε αιαηόλεξν. 

2. Με ην λπζηέξη θόβνπκε δύν κηθξά ηεηξάγσλα θνκκάηηα (όζν ην λύρη ηνπ κηθξνύ 

δαθηύινπ καο) από ην ρηηώλα ηνπ θξεκκπδηνύ θαη αθαηξνύκε κε ηε ιαβίδα (ρσξίο 

λα παξαζύξνπκε ηνλ ηζηό πνπ βξίζθεηαη από θάησ) ηνλ πκέλα (ηε ιεπηή 

κεκβξάλε) από έλα ρηηώλα. 

3. Σνπνζεηνύκε ην έλα ηεηξάγσλν θνκκάηη ηνπ πκέλα ζηελ ύαιν σξνινγίνπ κε ην 

λεξό θαη ην άιιν θνκκάηη ηνπ πκέλα ζηελ ύαιν κε ην αιαηόλεξν. Πεξηκέλνπκε 

γηα 10 ιεπηά. 

4. Ξεπιέλνπκε κηα θνξά ηνπο πκέλεο κε ηε βνήζεηα ηνπ πδξνβνιέα. 

5. Πξνζζέηνπκε ζε δύν λέεο ύαινπο σξνινγίνπ δηάιπκα Lugol. 

6. Μεηαθέξνπκε κε πξνζνρή ηνπο πκέλεο ζην Lugol (κηα ζε θάζε ύαιν, ρσξίο λα 

ηηο κπεξδέςνπκε) θαη πεξηκέλνπκε 5 ιεπηά. 

7. Ξεπιέλνπκε ηνπο πκέλεο από ην Lugol κε ην λεξό ηνπ πδξνβνιέα (δύν θνξέο). 

8. Μεηαθέξνπκε ηνπο πκέλεο ζε δύν αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο μερσξηζηά. 

9. ηνλ πκέλα πνπ επσάζακε πξνεγνπκέλσο ζε αιαηόλεξν πξνζζέηνπκε κηα 

ζηαγόλα αιαηόλεξνπ, ελώ ζην δεύηεξν πκέλα πνπ θξαηήζακε πξνεγνπκέλσο ζε 

λεξό πξνζζέηνπκε κηα ζηαγόλα λεξνύ. Με ηελ αλαηνκηθή βειόλα μεδηπιώλνπκε 

πηζαλέο αλαδηπιώζεηο ησλ πκέλσλ. 

10. Αθνπκπάκε κε θιίζε κηα θαιππηξίδα ζηελ άθξε ηεο ζηαγόλαο ηνπ λεξνύ ή 

ηνπ αιαηόλεξνπ. Με ηε βνήζεηα ηεο αλαηνκηθήο βειόλαο, ηελ αθήλνπκε λα πέζεη 

αξγά πάλσ ζην παξαζθεύαζκα. Με ηνλ ηξόπν απηό δελ δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο 

ζην παξαζθεύαζκα.  
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11. Αθαηξνύκε κε ραξηί θνπδίλαο ην λεξό πνπ βγαίλεη έμσ από ηελ 

θαιππηξίδα.  

12. Παξαηεξνύκε ηα παξαζθεπάζκαηα ζην κηθξνζθόπην, μεθηλώληαο από ηνλ 

αληηθεηκεληθό θαθό πνπ επηηξέπεη κεγέζπλζε Υ4 θαη πξνρσξνύκε ζην θαθό 

Υ10 θαη ηειηθά ζην θαθό Υ40. 

 

ΣΟ ΗΜΔΙΟ ΑΤΣΟ ΚΑΛΔΣΔ ΣΟΝ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

13. πκπιεξώλνπκε ην θύιιν εξγαζίαο. 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1
ης

 ΑΚΗΗ 

 

1. Να ζρεδηάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ πκέλα πνπ επσάζαηε ζε λεξό θαη ηα παξαηεξείηε 

ζην κηθξνζθόπην κε ηνλ αληηθεηκεληθό θαθό (Υ40) (Να ζρεδηάζεηε όια ηα 

θύηηαξα πνπ βιέπεηε ζην νπηηθό πεδίν). Να ηνπνζεηήζεηε βέιε ζε έλα από ηα 

θύηηαξα απηά θαη λα νλνκάζεηε ηηο δνκέο πνπ παξαηεξείηε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Να ππνινγίζεηε ηελ ηειηθή κεγέζπλζε ηνπ παξαζθεπάζκαηνο όηαλ ε 

κεγεζπληηθή ηθαλόηεηα ηνπ πξνζνθζάικηνπ θαθνύ είλαη X10 θαη ε κεγεζπληηθή 

ηθαλόηεηα ηνπ αληηθεηκεληθνύ θαθνύ είλαη X40. 

 

Σειηθή κεγέζπλζε παξαζθεπάζκαηνο : ………(λα γξάςεηε πσο ην ππνινγίζαηε)  

 

 

3. Παξαηεξείηε ρισξνπιάζηεο ζηα θύηηαξα ηνπ θξεκκπδηνύ; Να δηθαηνινγήζεηε 

ηελ απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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4. Να ζρεδηάζεηε ηα θύηηαξα ηνπ πκέλα πνπ επσάζαηε πξνεγνπκέλσο ζε 

αιαηόλεξν (ηα πεξηζζόηεξα από απηά ηα θύηηαξα έρνπλ ππνζηεί πλαζμόλσζη). 

Να ζρεδηάζεηε όια ηα θύηηαξα πνπ βιέπεηε ζην νπηηθό πεδίν.  Να δείμεηε κε βέιε 

έλα θύηηαξν πνπ έρεη ππνζηεί πιαζκόιπζε. Να δείμεηε, επίζεο, κε βέιε ηηο δνκέο 

ηνπ θπηηάξνπ απηνύ. 

 

 

 

Μεγεζπληηθή ηθαλόηεηα πξνζνθζάικηνπ : 

X10 

Μεγεζπληηθή ηθαλόηεηα αληηθεηκεληθνύ: X40 

 

Σειηθή κεγέζπλζε παξαζθεπάζκαηνο : ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Πνην θαηά ηε γλώκε ζαο θπηηαξηθό νξγαλίδην ζπξξηθλώζεθε πεξηζζόηεξν 

κε ηελ απώιεηα λεξνύ πνπ ππέζηε ην πιαζκνιπκέλν θύηηαξν; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

6.  Θα κπνξνύζαηε λα επαλαθέξεηε ηα θύηηαξα πνπ έρνπλ ππνζηεί πιαζκόιπζε 

ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε; Αλ λαη, κε πνηόλ ηξόπν; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

2
η
 ΑΚΗΗ 

 

1. Βάδνπκε ζε κία ύαιν σξνινγίνπ δηάιπκα Lugol. 

2. Κάλνπκε κηα ηνκή ζηελ θάησ πιεπξά ηνπ θύιινπ ηνπ θξέζθνπ θξεκκπδηνύ 

κε ην λπζηέξη, πξνζπαζώληαο λα κε θηάζεη ε ηνκή κέρξη ηελ πάλσ 

επηδεξκίδα. 

3. ρίδνπκε ην θύιιν κε πξνζνρή, ηξαβώληαο ην από ην ζεκείν ηεο ηνκήο ώζηε 

έλα ηκήκα ηεο πάλσ επηδεξκίδαο ηνπ λα απνθνιιεζεί. 

4. Κόβνπκε κε πξνζνρή έλα κηθξό ηκήκα ηεο επηδεξκίδαο κε ηε ιαβίδα ή ην 

ςαιηδάθη. 

5. Μεηαθέξνπκε κε πξνζνρή ηελ επηδεξκίδα ζην Lugol θαη πεξηκέλνπκε 5 

ιεπηά 

6. Ξεπιέλνπκε, δύν θνξέο, ηελ επηδεξκίδα από ην Lugol κε ην λεξό ηνπ 

πδξνβνιέα. 
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7. Μεηαθέξνπκε ηελ επηδεξκίδα ζε κηα αληηθεηκελνθόξν πιάθα θαη 

πξνζζέηνπκε κε ην ζηαγνλόκεηξν κηα ζηαγόλα λεξνύ. Με ηελ αλαηνκηθή 

βειόλα μεδηπιώλνπκε πηζαλέο αλαδηπιώζεηο ηεο επηδεξκίδαο. 

8. Αθνπκπάκε κε θιίζε κηα θαιππηξίδα ζηελ άθξε ηεο ζηαγόλαο ηνπ λεξνύ θαη 

κε ηε βνήζεηα ηεο αλαηνκηθήο βειόλαο, ηελ αθήλνπκε λα πέζεη αξγά πάλσ 

ζην παξαζθεύαζκα. Με ηνλ ηξόπν απηό δελ δεκηνπξγνύληαη θπζαιίδεο ζην 

παξαζθεύαζκα. 

9. Αθαηξνύκε κε ραξηί θνπδίλαο ην λεξό πνπ βγαίλεη έμσ από ηελ 

θαιππηξίδα. 

10. Παξαηεξνύκε ην παξαζθεύαζκα ζην κηθξνζθόπην, μεθηλώληαο από ηνλ 

αληηθεηκεληθό θαθό πνπ επηηξέπεη κεγέζπλζε Υ4 θαη πξνρσξνύκε ζην 

θαθό Υ10 θαη ηειηθά ζην θαθό Υ40. 

 

ΣΟ ΗΜΔΙΟ ΑΤΣΟ ΚΑΛΔΣΔ ΣΟΝ ΔΠΙΒΛΔΠΟΝΣΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ 

 

11. πκπιεξώλνπκε ην θύιιν εξγαζίαο. 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 2
ης

 ΑΚΗΗ 

 

1. Να ζρεδηάζεηε ηα θύηηαξα πνπ παξαηεξείηε ζην κηθξνζθόπην κε ηνλ 

αληηθεηκεληθό θαθό πνπ επηηξέπεη κεγέζπλζε (Υ40) (Να ζρεδηάζεηε όια ηα 

θύηηαξα πνπ βιέπεηε ζην νπηηθό πεδίν). Να δείμεηε κε βέιε ηα θύηηαξα πνπ 

έρνπλ ρισξνπιάζηεο θαη λα ηα νλνκάζεηε. Δπίζεο, λα ηνπνζεηήζεηε βέιε ζε 

έλα από ηα θύηηαξα απηά γηα λα δείμεηε ηηο δνκέο πνπ παξαηεξείηε θαη λα ηηο 

νλνκάζεηε. 

 

 

Μεγεζπληηθή ηθαλόηεηα πξνζνθζάικηνπ : 

X10 

Μεγεζπληηθή ηθαλόηεηα αληηθεηκεληθνύ: X40 

 

Σειηθή κεγέζπλζε παξαζθεπάζκαηνο : ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Δάλ ν βνιβόο ηνπ θξεκκπδηνύ ηνπνζεηεζεί ζε θσηεηλό κέξνο, είλαη δπλαηόλ 

ηα θύηηαξά ηνπ πνπ δέρνληαη θσο λα εκθαλίζνπλ ρισξνπιάζηεο; Να 

αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. 

   

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ΚΑΛΗ  ΔΠΙΣΤΥΙΑ !             

  ΜΟΝΑΓΔ Μονάδες 

Ομάδας 
 Παξαζθεπή  

παξαζθεπαζκάησλ 
10  

 Αμηνιόγεζε ησλ 

παξαζθεπαζκάησλ 
10  

 Υξήζε κηθξνζθνπίνπ 15  
Φύιιν 

εξγαζίαο I: 

Δξώηεζε 1ε 15  
ρεδίαζε: 5 

1
ν
 βέινο: 5 

2
ν
 βέινο: 5 

 

 Δξώηεζε 2ε 4  

 Δξώηεζε 3ε 5 

Απάληεζε: 2 

Αηηηνιόγεζε: 3 

 

 Δξώηεζε 4ε 15 
ρεδίαζε: 5 

1
ν
 βέινο: 5 

2
ν
 βέινο: 5 

 

 Δξώηεζε 5ε 3  
 Δξώηεζε 6ε 4  

 
Φύιιν 

εξγαζίαο II 

Δξώηεζε 1ε 15 
ρεδίαζε: 5  

Όλνκα θπη. : 5  

Όλνκα δνκήο: 5 

 

 Δξώηεζε 2ε 4  
 ύνολο 100  

 


