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2η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 
Σκοπός 
- Η εξοικείωση με τη χρήση του μικροσκοπίου, και η άσκηση στην προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων. 
- Η ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης στο μικροσκόπιο και διάκρισης των λεπτομερειών στο υπό παρατήρηση 
υλικό. 
- Η παρατήρηση και η καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών ενός φυτικού κυττάρου. 
 
Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραμα 
1. Μικροσκόπιο 
2. Αντικειμενοφόρες πλάκες (75 mm χ 25 mm). 
4. Καλυπτρίδες. 
5. Ανατομικές βελόνες (τουλάχιστον δύο). 
6. Ανατομικές λαβίδες με λεπτά άκρα. 
7. Υδροβολέας ή σταγονόμετρο. 
8. Ξυραφάκι ή νυστέρι. 
9. Διηθητικό χαρτί σε φύλλα ή ρολό. 
10. Ένας βολβός κρεμμυδιού. 
11. Αλατόνερο 
Σημείωση 
Τα υλικά που αναφέρονται παραπάνω με αύξοντα 
αριθμό από το 1 έως και το 10 θεωρούνται ως υλικά 
και όργανα μικροσκοπίας. 
 
Πέιραμα 1 
 
Προετοιμασία του παρασκευάσματος 
 
1. Στο κέντρο μιας καθαρής αντικειμενοφόρου πλά-
κας στάξτε μια σταγόνα νερού.  
 
2. Ξεφλουδίστε ένα κρεμμύδι, κόφτε το στη μέση και 
αφαιρέστε ένα εσωτερικό λευκό χιτώνα. Χαράξτε, 
στην εσωτερική του πλευρά, με πολύ κοφτερό ξυ-
ραφάκι, επιφάνεια εμβαδού 4-5mm2 (όσο το νύχι 
του μικρού μας δακτύλου). Με τη λαβίδα αφαιρέστε 
το λεπτό υμένα φροντίζοντας να μην παρασύρετε 
και ιστό από την κάτω του πλευρά. 
 
3. Τοποθετήστε το κομμάτι του υμένα στη σταγόνα 
που έχετε ήδη ρίξει στην αντικειμενοφόρο πλάκα, 
προσέχοντας να μην αναδιπλωθεί. Αν αναδιπλω-
θεί, ισιώστε το με τη βοήθεια της ανατομικής βελό-
νας. 
 
4. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την καλυπτρίδα και 
πιάστε την από το πλάι με τη λαβίδα. Ακουμπήστε  
τη μια της ακμή στην άκρη της σταγόνας του νερού 
με το υπό παρατήρηση υλικό και κατεβάστε την προσεκτικά, στηρίζοντας την με την ανατομική βελόνα, ώστε να 
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καλύψει το παρασκεύασμα, χωρίς να δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα. Απορροφήστε με διηθητικό χαρτί (ή με 
χαρτί κουζίνας) το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα. 
 
5.Απεικονίστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος όπου θα περιέχονται δέκα κύτταρα στη  Χ100 μεγένθυση  (αντικει-
μενικός  x10 η x40) 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Σε ποια θέση στο εσωτερικό του κυττάρου βρίσκεται συνήθως ο πυρήνας  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

7. Ποιο είναι συνήθως το σχήμα του πυρήνα;  
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 
8. Έχουν όλα τα κύτταρα που βλέπετε στο παρασκεύασμα σας πυρήνες;  
 
   

ΝΑΙ  ΟΧΙ  
 
9. Φαίνονται σε όλα τα κύτταρα που βλέπετε στο παρασκεύασμα σας οι πυρήνες; Εξηγήστε. 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 
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Πέιραμα 2ο 
 
Πορεία του πειράματος 
1. Αφαιρέστε κομμάτι από τον εσωτερικό υμένα κρεμμυδιού (βλέπε πρώτο πείραμα, στάδιο 1 και 2). 
2. Τοποθετήστε το για 3-4 λεπτά στο αλατόνερο  
3. Τοποθετήστε την καλυπτρίδα, αφού προηγουμένως πλύνετε το παρασκεύασμα με άφθονο καθαρό νερό. Παρα-
τηρήστε, με μεγέθυνση X10, το παρασκευασμα σας 
4. Απεικονίστε ένα τμήμα του παρασκευάσματος όπου θα περιέχονται δέκα κύτταρα στη Χ100 μεγένθυση   

(αντικειμενικός  x10 η x40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ποιες βασικές διαφορές παρατηρείτε μεταξύ των δύο απεικονίσεων. Δείξτε τις διαφορές με βελάκια. 
Τι άλλαξε με την τοποθέτηση των κυττάρων του κρεμμυδιού σε αλατόνερο σε σχέση με την τοποθέτηση τους σε κα-
θαρό νερό; 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 


