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Εισαγωγή 

Σκοπός των εργαστηριακών 

ασκήσεων που καλείστε να 

εκτελέσετε είναι η ανάδειξη 

και αξιολόγηση δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων σχετικών με 

τεχνικές και χειρισμούς 

Βιολογικών διερευνήσεων.  

Συγκεκριμένα, θα 

αξιολογηθούν οι δεξιότητες 

σας: 

 στη χρήση του 

μικροσκοπίου και άλλων 

συναφών οργάνων, 

 στη δημιουργία (νωπών) παρασκευασμάτων,  

 στην παρατήρηση, σχεδίαση και αναγνώριση των παρατηρούμενων δομών  

 στη συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων/ μετρήσεων προς επίλυση προβλημάτων. 

 

Τέλος, σημαντική παράμετρο στην τελική αξιολόγησή σας θα αποτελέσει η ικανότητα 

επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας σας. 

 

1η Εργαστηριακή Άσκηση  

Τίτλος: Παρατήρηση ζυμομυκήτων  

Θεωρητικό μέρος 

H μαγιά αρτοποιίας περιέχει ένα είδος μικροοργανισμού το μύκητα Saccharomyces 

cerevisiae, o οποίος προκαλεί ζύμωση στα σάκχαρα των δημητριακών. 

 Αν οι συνθήκες είναι αναερόβιες, ο μύκητας προκαλεί αλκοολική ζύμωση με κύρια 

προϊόντα την αλκοόλη και το διοξείδιο του άνθρακα, με αυτό τον τρόπο παράγεται π.χ. η 

μπύρα.  

 Αν οι συνθήκες είναι αερόβιες, ο μύκητας παράγει κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 

Όταν ζυμώνουμε, αυτή είναι κυρίως η επιθυμητή διαδικασία.  

Οι ζύμες πολλαπλασιάζονται με εκβλάστηση (budding), μια μιτωτική πορεία με άνιση 

κυτταροπλασματική διαίρεση. Οι εκβλαστήσεις (που μοιάζουν με εξογκώματα στο 

διαιρούμενο κύτταρο) μεγαλώνοντας αποχωρίζονται από το μητρικό κύτταρο. Από τα 

εκβλαστήματα αυτά προκύπτει ένας πλήρης οργανισμός. 

 

 

 
Εικόνα 1. Ο μύκητας Saccharomyces cerevisiae 

Πηγή: http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/fungi 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
http://www.microbiologyonline.org.uk/about-microbiology/introducing-microbes/fungi
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Εικόνα 2α. Ξηρή μαγιά, προϊόν αποξήρανσης της γνωστής 

νωπής μαγιάς, γεγονός που την καθιστά πολύ εύχρηστη, 

εύκολα συντηρήσιμη και με μεγάλο διάρκεια ζωής. 

Εικόνα 2β. Η ξηρή μαγιά του εμπορίου (Active Dry 

Yeast ) διαλύεται σε νερό θερμοκρασίας 32-40
ο
 C. 

Μικρότερες ή μεγαλύτερες θερμοκρασίες καλό είναι 

να αποφεύγονται. 

Πειραματικό μέρος 

 

Στόχος: Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν μακροσκοπικά και 

μικροσκοπικά εναιωρήματα ζυμομυκήτων και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους  

 

Απαιτούμενα όργανα- υλικά-αντιδραστήρια 

1. Ογκομετρικές φιάλες των 100  ml (4 τεμ.)  9. Ογκομετρικοί κύλινδροι (100ml, 10ml)  

2. Γκαζάκι -  ξύλινο μανταλάκι  10. Δοχείο με τριμμένο πάγο (5 - 6 oC)  

3. Μικροσκόπιο - κασετίνα μικροσκοπίας  11. Φακελάκι ξηρής μαγιάς αρτοποιίας  

4. Αντικειμενοφόροι πλάκες & καλυπτρίδες  12. Ζάχαρη  

5. Πιπέτες Pasteur ή σύριγγες (10cc, 2,5 cc)  13. Χρωστική lugol  

6. Κουταλάκι - ράβδοι ανάδευσης   14. Νερό και υδροβολέας   

7. Μπαλόνια (4 τεμ.)  15. Ετικέτες, μαρκαδόροι   

8. Υδατόλουτρο (35oC, 90 oC)  16. Χωνί γυάλινο   

Διαδικασία 1
ης

 δραστηριότητας  

1. Προσθέτουμε σε καθεμία από τις τέσσερις (4) ογκομετρικές φιάλες των 100 ml που 

βρίσκονται στον πάγκο εργασίας ένα κουταλάκι ξηρή μαγιά αρτοποιίας και ένα 

κουταλάκι ζάχαρη. (Να χρησιμοποιήσετε το γυάλινο χωνί) 

2. Μεταφέρουμε από 75 ml νερό σε κάθε ογκομετρική φιάλη και ανακινούμε για να 

διαλυθεί πλήρως η μαγιά. 

Ονομάζουμε τις κωνικές φιάλες Α, Β, Γ, Δ  και πωματίζουμε 

το στόμιο τους με ένα μπαλόνι. 
3. Την κωνική φιάλη Α την τοποθετούμε στο δοχείο που περιέχει τριμμένο πάγο. 

4. Την κωνική φιάλη Β την τοποθετούμε στο υδατόλουτρο που έχει ρυθμιστεί σε 

θερμοκρασία 35 
o
C. 

5. Την κωνική φιάλη Γ την τοποθετούμε στο υδατόλουτρο που έχει ρυθμιστεί σε 

θερμοκρασία 80 - 85 
o
C. 

6. Την κωνική φιάλη Δ την αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου. 
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 Κωνική φιάλη Α Κωνική φιάλη Β Κωνική φιάλη Γ Κωνική φιάλη Δ 

Νερό απιονισμένο 75 ml  75 ml 75 ml 75 ml 

ζύμη 1 κουταλάκι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκι 

ζάχαρη 1 κουταλάκι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκι 1 κουταλάκι 

Επώαση για  

10 - 15' 
Σε πάγο Στους 35 

o
C 

Σε θερμοκρασία  

άνω των 80 
o
C 

Σε θερμοκρασία 

δωματίου 

7. Αφήνουμε τα εναιωρήματα των ζυμομυκήτων να επωαστούν για περίπου 15 λεπτά. 

Κατά τη διάρκεια του χρόνου επώασης... συνεχίζουμε με την επόμενη δραστηριότητα: 

8. Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος επώασης συγκεντρώνουμε τις κωνικές φιάλες στο πάγκο 

εργασίας. 

9. Στην κωνική φιάλη με τον εντονότερο αφρισμό αφαιρούμε το μπαλόνι, και αφού 

ανάψουμε μια παρασχίδα ξύλου τη μεταφέρουμε στο εσωτερικό της ογκομετρικής 

φιάλης χωρίς να έρχεται σε επαφή με το διάλυμα. Παρατηρούμε τι συμβαίνει στη 

φλόγα. 

10. Απαντάμε τις ερωτήσεις της δραστηριότητας 1 του φύλλου εργασίας.  

 

Διαδικασία 2ης δραστηριότητας 

1. Σας δίνεται εναιώρημα ζυμομυκήτων (πλαστικό ποτηράκι), που έχουν αναπτυχθεί σε 

θερμοκρασία 35 
o
C.  

2. Από το εναιώρημα των ζυμομυκήτων 

τοποθετούμε με το σταγονόμετρο 1-2 σταγόνες 

διαλύματος σε μία αντικειμενοφόρο και τις 

στρώνουμε ομοιόμορφα με τη βοήθεια μιας άλλης 

αντικειμενοφόρου, που την τοποθετούμε υπό γωνία 

και την σύρουμε πάνω στην πρώτη, ώστε να 

σχηματιστεί μία λεπτή στρώση.  

3. Αφήνουμε την αντικειμενοφόρο να στεγνώσει και 

μετά την περνάμε (γρήγορα!) 4-5 φορές πάνω από 

τη φλόγα καμινέτου για να στερεωθούν οι μύκητες 

στην πλάκα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Την αντικειμενοφόρο 

πλάκα τη συγκρατούμε με ξύλινο μανταλάκι.  
 

4. Ρίχνουμε 1-2 σταγόνες από τη χρωστική lugol στην πλάκα και την αφήνουμε 2-3 

λεπτά ώστε να γίνει η χρώση των μυκήτων. 

5. Προσθέτουμε καλυπτρίδα και παρατηρούμε το παρασκεύασμα στο μικροσκόπιο 

ξεκινώντας προσεκτικά από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες μεγεθύνσεις. 

6. Συμπληρώστε τις ερωτήσεις στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας (Δραστηριότητα 

2
η
) 

 

  

 
Εικόνα 3. Με το ξύλινο μανταλάκι 

συγκρατούμε την αντικειμενοφόρο 

πλάκα καθώς την περνάμε γρήγορα 

από τη φλόγα για να μην κάψουμε το 

χέρι μας. 
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1
ο
 Φύλλο καταγραφής παρατηρήσεων - συμπερασμάτων 

Δραστηριότητα 1
η
  

Ερώτηση 1η 

Συγκρίνετε τα εναιωρήματα των ζυμομυκήτων που παρασκευάσατε και γράψτε τις 

παρατηρήσεις σας. Γιατί δεν εμφανίζουν την ίδια εικόνα; Να αιτιολογήσετε την απάντησή 

σας. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Ερώτηση 2η 

Ποιο αέριο εκτιμάτε πως προκαλεί το "φούσκωμα" του διαλύματος των ζυμομυκήτων; Να 

αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 
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Δραστηριότητα 2
η
  

Να σχεδιάσετε, στο 

διπλανό κύκλο, όσο 

καλύτερα μπορείτε τους 

ζυμομύκητες που 

παρατηρήσατε κατά τη 

μικροσκόπηση στη 

μεγαλύτερη δυνατή 

μεγέθυνση και να 

υπολογίσετε την τελική 

μεγέθυνση του οπτικού 

πεδίου. Προσπαθήστε να 

εντοπίσετε στο οπτικό σας 

πεδίο κύτταρα ζύμης με 

εκβλάστηση και σχεδιάστε 

κάποια από αυτά. 

 

 

 

Προσοχή! 

Όταν ολοκληρωθεί η εργαστηριακή δραστηριότητα θα πρέπει να έχετε συμπληρωμένο το  

ακόλουθο φύλλο καταγραφής παρατηρήσεων – συμπερασμάτων και να ενημερώσετε τον 

επιβλέποντα για να ελέγξει το παρασκεύασμα που κατασκευάσατε. 

 

  

Τελική μεγέθυνση:  
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2η Εργαστηριακή Άσκηση 
Τίτλος: Εκτίμηση της ενεργότητας της καταλάσης 

Θεωρητικό μέρος 

 

Η καταλάση είναι ένα ένζυμο που βρίσκεται σε φυτικούς, σε ζωϊκούς ιστούς και στους 

μύκητες και καταλύει τη διάσπαση του υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2) σε νερό και 

οξυγόνο σύμφωνα με την αντίδραση  

 
Το H2O2 είναι τοξικό παραπροϊόν του μεταβολισμού των κυττάρων. Η παρουσία της 

καταλάσης στα κύτταρα συμβάλλει στη γρήγορη οξείδωση – διάσπασή του Η2Ο2 σε O2 και 

H2O, προϊόντα δηλαδή που είναι ακίνδυνα για τα κύτταρα. Ένα μόριο καταλάσης μπορεί να 

διασπάσει 4x10
7
μόρια H2O2 σε 1 sec!  

 

Ένας τρόπος για να μελετήσουμε την ενεργότητα ενός ενζύμου σε μια χημική αντίδραση 

είναι η μέτρηση του παραγόμενου προϊόντος. Στην προκειμένη περίπτωση μετρούμε το 

παραγόμενο Οξυγόνο. 
  

Η μεθοδολογία είναι η εξής: 

Επικαλύπτουμε έναν χάρτινο δίσκο με καταλάση. Πηγή της καταλάσης είναι οι 

ζυμομύκητες (Saccharomyces cerevisiae), τους οποίους χρησιμοποιούμε εκτεταμένα στην 

καθημερινότητά μας. Στη συνέχεια τον μεταφέρουμε σε ποτήρι ζέσεως που περιέχει 

υπεροξείδιο του υδρογόνου. Καθώς η καταλάση θα διασπά το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το 

οξυγόνο θα αρχίσει να συσσωρεύεται κάτω από τον χάρτινο δίσκο με αποτέλεσμα να τον 

ανεβάσει από τον πυθμένα, τελικά στην επιφάνεια του διαλύματος. Η σχετική ένταση 

της ενζυμικής ενεργότητας της καταλάσης εκτιμάται μετρώντας το χρόνο που χρειάζεται 

για να ανέλθει ο χάρτινος δίσκος στην επιφάνεια του διαλύματος του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου.  

Πειραματικό μέρος 

Στόχος: Σε αυτή την άσκηση οι μαθητές καλούνται να εκτιμήσουν την ενεργότητα της 

καταλάσης των ζυμομυκήτων και να καταγράψουν τις παρατηρήσεις τους  

Απαιτούμενα όργανα- υλικά-αντιδραστήρια 

1. Ποτήρι ζέσης με ενεργοποιημένους ζυμομύκητες  7. Χρονόμετρο  

2. Υπεροξείδιο του υδρογόνου (3%)  8. Μαρκαδόροι, ετικέτες,   

3. Πλαστικά ποτήρια (6 τεμ.)  9. Μολύβι, γόμα, χάρακας  

4. Διηθητικό χαρτί ή χάρτινοι δίσκοι (20 / ομάδα)  10. Γάντια!  

5. Νερό  11. Προστατευτικά γυαλιά !  

6. 2 Λαβίδες     
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Διαδικασία 
Για την ενεργοποίηση των ζυμομυκήτων διαλύσαμε ένα κουταλάκι μαγιάς εμπορίου σε περίπου 

75 ml νερού. Το νερό είχε προθερμανθεί στους 35 
o
C. Στο εναιώρημα των ζυμομυκήτων προσθέσαμε 

μια κουταλιά ζάχαρης και αφήσαμε τους μύκητες να επωαστούν για μισή ώρα με σταθερή 

θερμοκρασία 35
o
C. 

 Βήμα 1
ο.Σας δίνονται έτοιμοι χάρτινοι δίσκοι (περίπου 20 τεμάχια / ομάδα) 

 Βήμα 2
ο
.  Προετοιμάστε 5 πλαστικά ποτήρια (Α έως Ε) στα οποία θα προσθέσετε τις 

ακόλουθες ποσότητες νερού... 

 Παρατήρηση: Το υπεροξείδιο του υδρογόνου δεν θα το προσθέσετε από την αρχή! Θα το 

χρησιμοποιήσετε αφού τοποθετήσετε στα ποτηράκια τους χάρτινους δίσκους (δηλαδή 

μετά το βήμα 4) 

Πίνακας 2. 

α/α  

δοχείου 

Όγκος  

νερού (ml) 

Όγκος  

H2O2 3%  

(ml) 

Τελικός  

όγκος 

Α 49 1 50 

Β 48 2 50 

Γ 45 5 50 

Δ 40 10 50 

Ε 50 0 50 

 Βήμα 3
ο
. Μεταγγίστε το εναιώρημα με τους ζυμομύκητες της κωνικής φιάλης Β (35

o
C), από 

την πρώτη εργαστηριακή δραστηριότητα, σε καθαρό ποτήρι ζέσεως (ή πλαστικό ποτήρι).  

 Βήμα 4
ο
. Επικάλυψη- εμβάπτιση ΤΡΙΩΝ χάρτινων δίσκων με ζυμομύκητες. Ο στόχος σας 

στο συγκεκριμένο βήμα είναι να "φορτώσετε" (ποτίσετε) τους χάρτινους δίσκους με 

ζυμομύκητες.  
 Με τη χρήση λαβίδας τοποθετείστε έναν - έναν τους χάρτινους δίσκους μέσα στο 

εναιώρημα των ζυμομυκήτων. Προσοχή! δεν θα τους αφήσετε στο διάλυμα. Η εμβάπτιση 

των χάρτινων δίσκων θα διαρκεί 10 sec και στη συνέχεια θα τοποθετείτε για 1 - 2 

δευτερόλεπτα τους δίσκους σε διηθητικό χαρτί για να απομακρυνθεί η περίσσεια του 

εναιωρήματος. 

 Προσοχή! Θα ετοιμάσετε τους πρώτους 3 δίσκους και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε τα 

επόμενα βήματα μέχρι να σας δοθεί οδηγία να επιστέψετε στο βήμα 4. 

 Βήμα 5
ο
. Εκτέλεση πειράματος και συλλογή δεδομένων. 

 Με μια καθαρή λαβίδα να ρίξετε τους 3 χάρτινους δίσκους στο δοχείο Α. Οι δίσκοι πρέπει 

να καταλήξουν στον πάτο του δοχείου (αν χρειαστεί σπρώξτε τους προς τον πάτο του 

δοχείου με τη χρήση της ανατομικής βελόνας).  

 Προσθέτουμε με προσοχή στα τοιχώματα του δοχείου την ποσότητα H2O2 που αντιστοιχεί 

στο δοχείο Α σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα και ΑΜΕΣΩΣ ξεκινάμε τη χρονομέτρηση 

μέχρι να ανέλθει στην επιφάνεια του διαλύματος ο πρώτος χάρτινος δίσκος. 

 Η χρονομέτρηση ολοκληρώνεται στα 3 λεπτά! 
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 Καταγράφουμε τη μέτρηση στον πίνακα 2 (2
ο
 φύλλο εργασίας). 

 Βήμα 6
ο
. Επαναλαμβάνουμε τα βήματα 4 και 5 για τα δοχεία Β έως Ε. 

Όταν ολοκληρωθεί η πειραματική δραστηριότητα να συμπληρώσετε τις ερωτήσεις στο 2
ο
 

φύλλο εργασίας.  
2

ο
 Φύλλο καταγραφής παρατηρήσεων - συμπερασμάτων 

Δραστηριότητα 3
η
  

Να συμπληρώσετε τις μετρήσεις σας στον ακόλουθο πίνακα:  

Πίνακας 3. 

α/α δοχείου 
Όγκος H2O2 (3% 

v/v) σε ml 

Όγκος νερού σε 

ml 

Τελική 

περιεκτικότητα 

H2O2  

Χρόνος ανόδου 

του πρώτου 

χάρτινου δίσκου 

(sec) 

Α 1 49 0,06%  

Β 2 48 0,12%  

Γ 5 45 0,3%  

Δ 10 40 0,6%  

Ε 0 50 0  

Να απεικονίσετε γραφικά τη σχέση της περιεκτικότητας του διαλύματος σε H2O2 με το 

χρόνο ανόδου του πρώτου χάρτινου δίσκου στην επιφάνεια του διαλύματος. 
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Ερώτηση 3
η
 

Γιατί στο πείραμα αυτό συμπεριλάβαμε και το δοχείο Ε που δεν έχει καθόλου H2O2; (βλέπε 

πίνακα 2) 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Ερώτηση 4
η
 

Με βάση τα δεδομένα σας να περιγράψετε τη συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης του H2O2 

και της ενεργότητας της καταλάσης. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Ερώτηση 5
η
 

Θεωρείτε πως τα δεδομένα σας είναι αξιόπιστα; Με ποιο τρόπο μπορεί να ενισχυθεί η 

εγκυρότητά τους;  

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Ευχόμαστε διασκέδαση  

και επιτυχία!!! 
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Αξιολόγηση 

Εργαστηριακών Δεξιοτήτων και Πειραματικών Αποτελεσμάτων 

Γενικές 

δεξιότητες  

 Μονάδες Βαθμολογία  

 Προετοιμασία παρασκευάσματος 5   

 
Διεξαγωγή και ολοκλήρωση  

πειραματικής διαδικασίας 
8   

 
Ικανότητα μικροσκόπησης  

(εστίαση - εναλλαγή φακών κτλ) 
10   

 Χρήση εργαστηριακών οργάνων  

(π.χ. ογκομετρικός κύλινδρος κτλ) 
6   

 Συνεργασία – επικοινωνία μελών ομάδας 6   

 Σ ύ ν ο λ ο   35 

1
η
  Άσκηση Παρατήρηση ζυμομυκήτων    

Δραστηριότητα 1
η Ερώτηση 1η  5   

 Ερώτηση 2η 5   

Δραστηριότητα 2
η 

Σχεδίαση ζυμομυκήτων οπτικού πεδίου 

(έλεγχος!) 
10   

 Υπολογισμός μεγέθυνσης 5   

 Σχηματική απεικόνιση εκβλάστησης 5   

 Σ ύ ν ο λ ο   30 

2
η
 Άσκηση Εκτίμηση της ενεργότητας της καταλάσης    

Δραστηριότητα 3
η Συλλογή δεδομένων (χρόνοι) 10   

 Γραφική απεικόνιση δεδομένων 10   

 Ερώτηση 3η 5   

 Ερώτηση 4η 5   

 Ερώτηση 5η 5   

 Σ ύ ν ο λ ο   35 

 Συγκεντρωτική  Βαθμολογία    100 

 Ποινές     

 Τελικός  Βαθμός    

 


