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3η Δραστηριότητα – ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

Σχολείο: 

Ονοματεπώνυμα: Α)______________________________________________ 
                                  Β)______________________________________________ 
      Γ)______________________________________________ 
 
Παρατήρηση φυτικών κυττάρων και αμυλόκοκκων 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΘΕΩΡΙΑ 
Για την παρατήρηση 1 

Η  γλυκόζη  αποτελεί  μία  από  τις  βασικές  πηγές  ενέργειας  στους  έμβιους  οργανισμούς. 
Παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση και αποθηκεύεται ως πολυσακχαρίτης (άμυλο στους φυτικούς 
και  γλυκογόνο  στους  ζωικούς  οργανισμούς).  Προκειμένου  να  επιβιώσουν  όταν  οι  λειτουργικές 
τους ανάγκες είναι αυξημένες, τα φυτά αποθηκεύουν ενδοκυττάρια μεγάλες ποσότητες αμύλου, 
ιδιαίτερα στους σπόρους, τις ρίζες και τους κονδύλους. Το άμυλο συγκεντρώνεται ενδοκυττάρια 
σε ειδικά πλαστίδια (αμυλοπλάστες) και σχηματίζει μία σειρά από συμπαγείς δομές γνωστές ως 
αμυλόκοκκους.  Αμυλόκοκκοι  σχηματίζονται  επίσης  προσωρινά  και  σε  χλωροπλάστες.  Η 
δημιουργία  των  αμυλοκόκκων  γίνεται  σταδιακά.  Ειδικά  στην  πατάτα  μπορεί  κανείς  να 
παρατηρήσει  επάλληλους  δακτυλίους  αύξησης,  ανάλογους  με  αυτούς  στον  κορμό  των  φυτών 
κατά  την  ετήσια  αύξηση  τους.  Οι  αμυλόκοκκοι  είναι  ορατοί  με  οπτικό  μικροσκόπιο  και  έχουν 
διαφορετικά μικροσκοπικά χαρακτηριστικά από φυτό σε φυτό. 

 

 

Για την παρατήρηση 2 
Τα  στόματα  που  βρίσκονται  στην 

επιδερμίδα  των  φύλλων  και  των  τρυφερών 
βλαστών των φυτών, αποτελούνται από κύτταρα 
με  νεφροειδές  σχήμα,  που  ονομάζονται 
καταφρακτικά  και  σχηματίζουν  το  στοματικό 
πόρο.  Τα  καταφρακτικά  κύτταρα  ελέγχουν  το 
άνοιγμα και το κλείσιμο των στομάτων. 

Μέσω  των  στομάτων  των  φύλλων 
γίνεται η ανταλλαγή των αερίων, διοξειδίου του 
άνθρακα  και  οξυγόνου,  κατά  τη  φωτοσύνθεση 
και  κυτταρική  αναπνοή,  καθώς  και  με  τη 
διαπνοή  αποβάλλονται  υδρατμοί  από  το 
εσωτερικό των φυτών.  
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     Όργανα και αντιδραστήρια 

1. Μικροσκόπιο  
2. Αντικειμενοφόρες πλάκες 
3. Καλυπτρίδες 
4. Ανατομική βελόνα  
5. Ανατομική λαβίδα με λεπτά άκρα  
6. Υδροβολέας και σταγονόμετρο 

7. Ξυραφάκι ή νυστέρι 
8. Διηθητικό χαρτί ή χαρτί κουζίνας 
9.  Ύαλοι ωρολογίου 
10.  Διάλυμα Lugol   
11.  Αγνωστη σκόνη αμύλου 
12.  Φρεσκοκομμένα φύλλα φυτού 

 

Οδηγίες για την παρατήρηση 1 
1. Στο κέντρο μιας καθαρής αντικειμενοφόρου πλάκας τοποθετήστε πολύ μικρή ποσότητα από το 

άγνωστο είδος αμυλόκκοκων που υπάρχει στον πάγκο σας και προσθέστε μια σταγόνα νερού. 

Στη συνέχεια, τοποθετήστε την καλυπτρίδα.  

3. Απορροφήστε με χαρτί κουζίνας το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα. 

4. Παρατηρήστε στο μικροσκόπιο τα χαρακτηριστικά των αμυλόκοκκων του αγνώστου δείγματος, 

σε  διάφορες  μεγεθύνσεις.  Αν  χρειαστεί  να  μειώσετε  το  φώς  που  πέφτει  στο  αντικείμενο 

παρατήρησης, με τον κατάλληλο μοχλό ρύθμισης.  

5. Σχεδιάστε ότι παρατηρείτε στο φύλλο εργασίας. 

6. Συγκρίνοντας με τη μικροσκοπικες εικόνες αμυλόκοκκων που σας δίνονται βρείτε το είδοςτου 

άγνωστου αμυλόκοκκου. 

 

Οδηγίες για την παρατήρηση 2 
1. Χαράξτε κάθετα την εσωτερική  (μη φωτιζόμενη) πλευρά του φύλλου.  Στη συνέχεια κόψτε με 

προσοχή  μια  μικρή  και  πολύ  λεπτή  οριζόντια  μεμβράνη  από  την  επιφάνεια  της  επιδερμίδας 

αυτής.  

2.  Τοποθετήστε  τη  μεμβράνη  της  επιδερμίδας  που  κόψατε  σε  ύαλο  ωρολογίου,  όπου  έχετε 

προσθέσει σταγόνες Lugol. 

3. Αφήστε το εκεί για 3‐4 λεπτά και μετά το βγάλτε το και εκπλύνετε το με νερό, έως ότου το νερό    

να παραμένει καθαρό. Το νωπό  παρασκεύασμα έχει χρωματισθεί καφέ. 

4. Τοποθετήστε τη μεμβράνη της «χρωματισμένης» επιδερμίδας στην αντικειμενοφόρο πλάκα και 

προσθέστε μια σταγόνα νερό. Προσοχή να μην σας διπλωθεί η μεμβράνη, στην περίπτωση που 

διπλωθεί  χρησιμοποιήστε  την  ανατομική  βελόνα  για  να  την  ξεδιπλώσετε.  Στη  συνέχεια, 

τοποθετήστε την καλυπτρίδα.  

5.Απορροφήστε με χαρτί κουζίνας το νερό που βγαίνει έξω από την καλυπτρίδα. 

6. Παρατηρήστε στο μικροσκόπιο την επιδερμίδα της κάτω πλευράς του φύλλου. Βάλτε στο κέ‐

ντρο του οπτικού πεδίου ένα στόμα και παρατηρήστε το σε διάφορες μεγεθύνσεις. 

7. Σχεδιάστε ότι παρατηρείτε στο φύλλο εργασίας. 
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ΦΥΛΛΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ‐ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 
 
Παρατήρηση 1: 
Να σχεδιάσετε  τα  χαρακτηριστικά  των αμυλόκοκκων  του  δείγματος  που  έχετε  στη μεγαλύτερη 

μεγέθυνση. 

 

 

                                                                   

 

 

 

 
 
 
 
 

                        Μεγέθυνση:…………………….                                        Μεγέθυνση:……………………. 

 
 
 
Ερώτηση  1.  Να  συγκρίνετε  τις  παρατηρήσεις  σας  με  τις  μικροσκοπικές  απεικονίσεις 
αμυλόκοκκων  που  υπάρχουν  στην 1η  σελίδα  και  να  προσδιορίσετε  το  είδος  των  αμυλόκκοκων 
που περιέχει το άγνωστο δείγμα 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ερώτηση 2. Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος του αμύλου στους κονδύλους της πατάτας; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Παρατήρηση 2:  
Να σχεδιάσετε τα κύτταρα της εσωτερικής πλευράς της επιδερμίδας του φύλλου με έμφαση στη 

σχεδίαση  των  στομάτων,  των  καταφρακτικών  κυττάρων  και  των  χλωροπλαστών.    Αριστερά  την 

εικόνα που βλέπετε στη μικρότερη μεγέθυνση και δεξιά στη μεγαλύτερη. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

                       Μεγέθυνση:…………………….                                        Μεγέθυνση:……………………. 

 

Ερώτηση 3. Για ποιο λόγο, πιστεύετε ότι, τα καταφρακτικά κύτταρα που περιβάλλουν τα στόματα 
φύλλων περιέχουν χλωροπλάστες; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Αξιολόγηση 
 
1. Σχέδια μικροσκοπικών παρατηρήσεων                                               50 μόρια (10+10+15+15) 
 
2. Ερώτηση 1 (εύρεση τύπου αμυλόκοκκου)                                         10 μόρια 
 
2. Ερωτήσεις 2 και 3                                                                                    10 μόρια (5+5) 
 
4. Εργαστηριακή δεξιότητα                                                                        30 μόρια 
 
 
Τι αξιολογεί ο επιβλέπων  

1) Χειρισμός μικροσκοπίουκαι τεχνική κατά τις παρατηρήσεις: έως 12 μόρια.  

2) Τομή νωπού παρασκευάσματος: έως 12 μόρια 

3) Συνεργασία ομάδας: έως  6  μόρια.  


