
ΔΚΦΔ ΥΑΛΑΝΓΡΙΟΤ   

ΔΚΦΔ Ν. ΙΩΝΙΑ 

 

Δσρωπαϊκή Ολσμπιάδα Φσζικών Δπιζηημών 2012 

         Σοπικός Γιαγωνιζμός ζηην Βιολογία 

 

Δπιζημάνζεις από ηη θεωρία 
 

Όινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί ρξεηάδνληαη ηξνθή γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέα θύηηαξα θαη ηζηνύο. Δπίζεο ρξεηάδνληαη ηξνθή 

γηα λα αληιήζνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ ηνπο δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ όιεο ηηο δσηηθέο ηνπο 

ιεηηνπξγίεο. 

Τα δώα πέπηνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη από ηα απινύζηεξα πιηθά 

ηεο πέςεο παξάγνπλ δηθά ηνπο ζπζηαηηθά, απαξαίηεηα γηα ηελ 

αύμεζή ηνπο. 

Τα θπηά αληηζέησο, κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο, δεκηνπξγνύλ ηελ 

ηξνθή πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη θαη κεηά ηελ ρξεζηκνπνηνύλ γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο θαη αύμεζε. Η θσηνζύλζεζε γίλεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλα νξγαλίδηα ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ, ηνπο ρισξνπιάζηεο. 

Η ρεκηθή δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο παξάγεηαη ελέξγεηα από 

ηελ ηξνθή ιέγεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή (ή απιώο αλαπλνή) θαη 

γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα. Η ηξνθή πνπ θαηεμνρήλ κεηαηξέπεηαη ζε 

ελέξγεηα είλαη ε γιπθόδε. 

Οη ζρέζεηο κεηαμύ θπηηαξηθήο αλαπλνήο θαη θσηνζύλζεζεο 

ζπλνπηηθά πεξηγξάθνληαη από ηα αθόινπζα ζρήκαηα: 
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Όπσο κπνξείηε λα δηαπηζηώζεηε από ην αθόινπζν ζρεδηάγξακκα 

ηα πξάζηλα θπηά παξάγνπλ όια ηα πιηθά πνπ ρξεηάδνληαη από 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, λεξό θαη άιαηα: 

 

 

 
 

Πειραμαηικό μέρος 
 

Όξγαλα: 

 Μηθξνζθόπην 

 Καζεηίλα κηθξνζθνπίαο 

 Αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο θαη θαιππηξίδεο 

 Απηνληζκέλν λεξό 

 Ξπξαθάθη γηα ιεπηέο ηνκέο 

 Γηάιπκα Lugol (ρξσζηηθή γηα αλίρλεπζε ακύινπ) 

Υιηθά: 

 Κόλδπινη παηάηαο 

 Βιαζηνί γεξαληνύ 

Μέζνδνο: 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία παξαζθεπαζκάησλ από θαηάιιεια ηκήκαηα 

ηζηώλ επηιέγνληαη νη ιεπηόηεξεο ηνκέο νη νπνίεο γίλνληαη θάζεηα 

ή παξάιιεια ζην επηκήθε άμνλα. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη παξαηήξεζε, 

μεθηλώληαο από ηελ κηθξόηεξε κεγέζπλζε θαη θαηαιήγνληαο ζε απηή 

ζηελ νπνία παξαηεξνύληαη κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα νη δνκέο θαη νη 

ζρεκαηηζκνί πνπ ρξεηάδεηαη λα  κειεηεζνύλ. 
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Φύλλο εργαζίας 
 

Από ηα πιηθά πνπ δηαηίζεληαη επηιέμηε θαη παξαζθεπάζηε κε 

θαηάιιειεο ηνκέο δύν παξαζθεπάζκαηα, έηζη ώζηε λα παξαηεξήζεηε 

δνκέο πνπ έρνπλ άκπιν. Να ζρεδηάζεηε ηα θύηηαξα θαη ηηο 

αληίζηνηρεο δνκέο κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ηνπο ζηνπο αθόινπζνπο 

ρώξνπο θαη λα ζεκεηώζεηε ζην ζρέδην ζαο ηηο δνκέο πνπ 

δηαθξίλαηε.  

Σην ηέινο ηεο παξαηήξεζεο θάζε παξαζθεπάζκαηνο δεηήζηε από 

ηνλ ππεύζπλν λα ην ειέγμεη  

1ε απεηθόληζε 

 
2ε απεηθόληζε 

 

 
 



Δρωηήζεις 

Α Μέρος 

1. Μεηά ηελ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζαηε 

δηαπηζηώζαηε αλ νη ακπιόθνθθνη είλαη θπηηαξηθέο ή 

εμσθπηηαξηθέο δνκέο; 

 

 

 

 

 

 

2. Οη ρισξνπιάζηεο πνπ παξαηεξήζαηε ζηε πιεηνλόηεηα ηνπο είραλ 

θεληξηθή ε πεξηθεξεηαθή ζέζε ζην θύηηαξν; 

 

 

 

 

 

 

 

3. Πσο κπνξείηε λα ηεθκεξηώζεηε κέζα από ηηο δνκέο πνπ 

παξαηεξήζαηε ζηα παξαζθεπάζκαηα ζαο ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη 

κεηαμύ ηνπ θύξηνπ νξγαληθνύ πξντόληνο ηεο θσηνζύλζεζεο θαη 

ηνπ ακύινπ;  

 

 

 

 

 

 

Β ΜΔΡΟ 

Κπθιώζηε ην νξζό 

Σηα θπηηθά θύηηαξα ε αλαπλνή γίλεηαη ζηνπο ρισξνπιάζηεο Σ Λ 

Τα θπηά αλαπλένπλ όιν ην εηθνζηηεηξάσξν Σ Λ 

Φσηνζύλζεζε γίλεηαη ζε όια ηα θύηηαξα ελόο θπηνύ  Σ Λ 

Όζν νμπγόλν παξάγεη έλα θπηό θαηά ηελ θσηνζύλζεζε, ηόζν θαηαλαιώλεη γηα 

ηελ αλαπλνή ηνπ 
Σ Λ 

Τα θπηά έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα παξάγνπλ αλόξγαλεο νπζίεο Σ Λ 

Η θσηνζύλζεζε πνπ γίλεηαη ζηελ μεξά είλαη ζεκαληηθόηεξε από ηελ 

αληίζηνηρε ζην πγξό πεξηβάιινλ 
Σ Λ 

Τν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ νθείιεηαη ζηελ αύμεζε ηνπ παξαγόκελνπ 

νμπγόλνπ ζηελ αηκόζθαηξα 
Σ Λ 

Τελ ελέξγεηα βηνκάδαο κπνξνύκε λα εθκεηαιιεπηνύκε θαίγνληαο θαηάινηπα 

θπηηθώλ θαιιηεξγεηώλ  
Σ Λ 

Η θσηνζύλζεζε ¨απνζεθεύεη¨ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζηνπο θπηηθνύο ηζηνύο Σ Λ 

Η αεηθόξνο αλάπηπμε ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο ρσξίο λα 

ππνλνκεύεη ηηο δπλαηόηεηεο ηνπ κέιινληνο  
Σ Λ 

 


