
Α Σ Κ Η Σ Η 6 η 
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΡΥΠΑΝΤΩΝ ΣΤΗ 
ΖΩΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

u Σκοπός 

Η κατανόηση της καταστροφικής επέμβασης του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλ-
λον. 

Απαραίτητες γνώσεις 

Η ρύπανση αποτελεί μια μη επιθυμητή μεταβολή στα φυσικά, χημικά ή βιολογικά 
χαρακτηριστικά του αέρα, του νερού και του εδάφους, η οποία μπορεί να επηρε-
άσει δυσμενώς την ικανότητα επιβίωσης των ζωντανών οργανισμών, συμπεριλαμ-
βανομένου και του ανθρώπου. Υπάρχουν περιπτώσεις στοιχείων ή χημικών ενώ-
σεων που, ενώ βρίσκονται στο φυσικό περιβάλλον, γίνονται ρυπαντές, όταν για 
κάποια αιτία η συγκέντρωση τους αυξηθεί υπέρμετρα. 
Γενικές γνώσεις από τη Χημεία (οξέα, βάσεις, άλατα). 

Υλικά και όργανα 

4 δοκιμαστικοί σωλήνες 
5 σταγονόμετρα 
Μαρκαδόρος 
Κυανό του μεθυλενίου (θα το βρείτε στο εμπόριο) 
Μείγμα νεκρής ζύμης 
Μείγμα ζωντανής ζύμης 
Απορρυπαντική ουσία 
Η202 

Νερό 

• Διεξαγωγή του πειράματος 

Η ζύμη αποτελείται από ζωντανούς μικροοργανισμούς, οι οποίοι στο εργαστήριο μπο-
ρούν να νεκρωθούν με διάφορες τοξικές ουσίες. 

• Αριθμήστε 4 δοκιμαστικούς σωλήνες. 
• Βάλτε στους σωλήνες με τη σειρά που αναφέρονται τα παρακάτω: 

1) 10 σταγόνες νεκρής ζύμης + νερό, 
2) 10 σταγόνες ζωντανής ζύμης + νερό, 



2) 10 σταγόνες ζωντανής ζύμης + νερό, 
3) 10 σταγόνες απορρυπαντικού + 10 σταγόνες ζωντανής ζύμης, 
4) 10 σταγόνες Η202 + 10 σταγόνες μείγματος ζωντανής ζύμης. 

• Προσθέστε σε κάθε δοκιμαστικό σωλήνα 3 cm3 κυανό του μεθυλενίου. 
• Καταγράψτε το χρώμα του υλικού κάθε σωλήνα την 1η ημέρα. 
• Κάντε μια υπόθεση σχετικά με το προϊόν (απορρυπαντικό ή Η202) το οποίο νε-

κρώνει τη ζύμη. Αιτιολογήστε την. 
• Αφήστε στον πάγκο του εργαστηρίου τους δοκιμαστικούς σωλήνες όλη τη νύχτα. 
• Καταγράψτε το χρώμα του υλικού κάθε σωλήνα τη 2η ημέρα. 

Εάν το χρώμα του υλικού των δοκιμαστικών σωλήνων αλλάξει από μπλε σε πράσινο, 
σημαίνει ότι η ζύμη αποτελείται από ζωντανά κύτταρα. Εάν το χρώμα παραμείνει 
μπλε, τα κύτταρα της ζύμης έχουν νεκρωθεί. 



ms 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΣΚΗΣΗ 6 η 

Όνομα - Επώνυμο μαθητή:. 

Τάξη - Τμήμα: 

Ημερομηνία: 

1. Συμπληρώστε τον πίνακα: 

Δοκ. Περιεχόμενο Χρώμα υλικού 
σωλ. 1η ημέρα 2η ημέρα 3η ημέρα 
1 νεκρή ζύμη + 

νερό 

2 ζωντανή ζύμη + 

νερό 

3 ζωντανή ζύμη + 

απορρυπαντικό 

4 ζωντανή ζύμη + 
η2ο2 

Ποιος δοκιμαστικός σωλήνας περιέχει ζωντανούς οργανισμούς την 1η ημέρα; 

Ποιος δοκιμαστικός σωλήνας περιέχει ζωντανούς οργανισμούς τη 2η ημέρα; 



2. Το μπλε χρώμα μετατρέπεται σε πράσινο, όταν υπάρχει διοξείδιο του άνθρακα. 
Πώς συνδέεται το C02 με τη ζωή; 

3. Ποιες είναι τελικά οι επιπτώσεις των ρυπαντών (απορρυπαντικού και Η202) στη 
ζωή των κυττάρων της ζύμης; 

Σχεδιάστε ένα ανάλογο πείραμα, για να δοκιμάσετε την επίδραση ενός οξέος και 
μιας βάσης στους οργανισμούς. 


