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Τοπικός Μαθητικός Διαγωνισμός ΕΚΦΕ Χαλανδρίου και ΕΚΦΕ Νέας 

Ιωνίας για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 
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I. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Η ζωή στον πλανήτη μας, εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια, στηρίζεται στην 
ενέργεια του Ήλιου. 

Από την ενέργεια αυτή, ένα μέρος παγιδεύεται από τους φωτοσυνθετικούς 
οργανισμούς και αποθηκεύεται σε οργανικά μόρια π.χ. γλυκόζη, με την διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης. 

Ικανότητα φωτοσύνθεσης έχουν όλοι οι οργανισμοί που διαθέτουν χλωροφύλλη 
και άλλες φωτοσυνθετικές χρωστικές. Οι χρωστικές αυτές βρίσκονται στους 
χλωροπλάστες, στα πράσινα μέρη των φυτών, που είναι κυρίως τα φύλλα και συχνά ο 
βλαστός τους και δεσμεύουν την ηλιακή ακτινοβολία κατά τη φωτοσύνθεση. 

Οι φωτοσυνθετικοί ή αυτότροφοι οργανισμοί, όπως τα φυτά, παράγουν με τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης μόνοι τους όλες τις οργανικές ουσίες που τους είναι 
απαραίτητες (την τροφή τους). Προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα 
μέσω των στομάτων των φύλλων και απορροφούν με τις ρίζες τους νερό και άλλες 
απλές θρεπτικές ουσίες διαλυμένες σε αυτό. Οι ουσίες αυτές συγκεντρώνονται στους 
χλωροπλάστες και με τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, παράγονται σύνθετες χημικές 
ουσίες όπως η γλυκόζη. Επίσης κατά τη φωτοσύνθεση, παράγεται οξυγόνο, το οποίο 
εξέρχεται από τα στόματα των φύλλων στο περιβάλλον. 

Η γλυκόζη που δεν χρησιμοποιείται άμεσα από το φυτό αποθηκεύεται με την 
μορφή του αμύλου που βρίσκεται σε διάφορα όργανα του φυτού κυρίως στα σπέρματα, 
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στους κονδύλους και τις ρίζες. Το άμυλο αποτελεί πηγή ενέργειας για την ανάπτυξη και 
τις λειτουργίες των φυτών. 

Συνοπτικά η διαδικασία της φωτοσύνθεσης παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα: 

                                                                   ηλιακή  ενέργεια 

Διοξείδιο του άνθρακα + νερό γλυκόζη +οξυγόνο 
χλωροφύλλη 

 

II. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 

1. Απορρόφηση νερού και θρεπτικών ουσιών από τις ρίζες. Το νερό και οι 
ουσίες που περιέχει μεταφέρονται στα πράσινα μέρη του φυτού, που είναι 
κυρίως τα φύλλα και συχνά ο βλαστός τους, με ένα σύνολο αγγείων που 
ονομάζεται ξύλωμα. 

2. Πρόσληψη διοξειδίου του άνθρακα από το περιβάλλον. Η είσοδος του 
διοξειδίου του άνθρακα γίνεται στα φύλλα. 

3. Δέσμευση της φωτεινής ενέργειας από τη χλωροφύλλη. Το φως 
ενεργοποιεί την χλωροφύλλη (πράσινη χρωστική των φυτών) και ξεκινά η 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 

4. Παραγωγή οξυγόνου το οποίο απελευθερώνεται στο περιβάλλον από τα 
φύλλα και χρησιμοποιείται για την αναπνοή όλων των οργανισμών. 

5. Παραγωγή γλυκόζης. Αυτή χρησιμοποιείται άμεσα από το φυτό για την 
παραγωγή ενέργειας και η περίσσεια αποθηκεύεται με τη μορφή αμύλου 

Κύκλος του άνθρακα
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στους αμυλόκοκκους. 

Α) ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Ακολουθήστε τις οδηγίες και καταγράψτε τα συμπεράσματα σας. Να δοθούν οι 
απαραίτητες εξηγήσεις. 

ΑΙ) Έχετε στο κέντρο της αίθουσας  μια γυάλα με νερό όπου συμβιώνουν 
αρμονικά ένα υδρόβιο φυτό και ένα ψάρι που τρέφεται με πλαγκτόν. Ποιο από τα 
παραπάνω γεγονότα της φωτοσύνθεσης αξιοποιείται από το ψάρι ;   Δικαιολογήστε την 
επιλογή σας                                                                                                             

 

 

 

Α2) Έχετε μπροστά σας ένα ολόκληρο φυτό σέλινου όπου διακρίνεται η ρίζα, ο 
βλαστός και τα φύλλα.. Σε ποιό/ποιά από αυτά τα μέρη του φυτού γίνεται δέσμευση της 
φωτεινής ενέργειας; Ποιά παρατήρηση σας οδηγεί στο συμπέρασμά σας; 
Δικαιολογήστε την επιλογή σας                                                                          

                                                                                                                      

 
 
 
 
A3) Έχετε μπροστά σας 

α) το βλαστό ενός φυτού τον οποίο έχουμε τοποθετήσει από την προηγούμενη 
μέρα σε μια φιάλη με νερό και μικρή ποσότητα χρωστικής ουσίας 
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β) την κάθετη τομή του βλαστού (ο οποίος παρέμεινε 24 ώρες σε νερό και μικρή 
ποσότητα χρωστικής ουσίας) 

Παρατηρείστε τον βλαστό του φυτού εξωτερικά (α) και το σημείο τομής (β) Με 
ποιο από τα παραπάνω γεγονότα της φωτοσύνθεσης συνδέεται η παρατήρηση σας; 
Εξηγήστε.  

 

 

 
 

Β) Μικροσκοπικές παρατηρήσεις                                                            

Υλικά 

Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν : Μικροσκόπιο, κασετίνα με εργαλεία 
μικροσκοπίας, αντικειμενοφόρες πλάκες, καλυπτρίδες, σταγονομετρική φιάλη με νερό, 
διάφορα φύλλα. 

Διαδικασία 

• Σκίστε ένα φύλλο, ώστε η επιδερμίδα να ξεκολλάει. 

• Κόψτε με προσοχή ένα κομμάτι επιδερμίδας, από την κάτω επιφάνεια του 
φύλλου και τοποθετήστε σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα, 

• Στάξτε μια σταγόνα νερό στο παρασκεύασμα, καλύψτε το με καλυπτρίδα 
και παρατηρήστε το ξεκινώντας από τη μικρή μεγέθυνση Τοποθετήστε στο 
κέντρο του οπτικού πεδίου ένα στόμα και παρατηρήστε το. 

ΒΙ. Καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή και δείξτε το παρασκεύασμά σας. 

Β2.Αποτυπώστε στο κύκλο το παρασκεύασμά σας και σημειώστε με βέλος το ή 
τα στόματα. 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ: ................  Χ 
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Β3. Με ποια από τα παραπάνω γεγονότα της φωτοσύνθεσης συνδέεται η δομή 

που  παρατηρείτε; Δικαιολογήστε την απάντηση σας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 
Στο εργαστήριο βιολογίας, συχνά, χρησιμοποιούμε τεχνικές για την ανίχνευση 

ουσιών. Οι απλούστερες τεχνικές ανίχνευσης βιολογικών μορίων συχνά βασίζονται στη 
χρωματική αλλαγή μετά από επίδραση κάποιων αντιδραστηρίων. 

Όταν επιδράσουμε πάνω σε άμυλο με διάλυμα ιωδίου π.χ lugol, αποκτά χρώμα 
μπλε-ιώδες. 

Υλικά 

Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν : Πατάτα, γάλα, Lugol (υδατικό διάλυμα 
ιωδιούχου καλίου) σε σταγονομετρικό μπουκαλάκι, αντικειμενοφόρες πλάκες. 

ΓΙ . Διαδικασία 

• Κόψτε τον κόνδυλο της πατάτας και από την επιφάνεια τομής πάρτε 
υλικό ξύνοντας με την λάμα του νυστεριού. 

• Τοποθετήστε το υλικό σε αντικειμενοφόρο και προσθέστε μία σταγόνα 
διαλύματος Lugol. 

Καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή και δείξτε το παρασκεύασμά σας. 

Τι  αλλαγή παρατηρείτε;  

Πώς ερμηνεύετε αυτό που παρατηρείτε;  
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Με ποιο από τα γεγονότα της φωτοσύνθεσης συνδέεται αυτή η παρατήρηση; 

Δικαιολογήστε την απάντησή σας.  

                                                                         

Γ2. Διαδικασία 

 Τοποθήστε μία σταγόνα γάλα σε αντικειμενοφόρο και ρίξτε μία σταγόνα 
διαλύματος Lugol πάνω στην αντικειμενοφόρο. 

Καλέστε τον επιβλέποντα καθηγητή και δείξτε το παρασκεύασμά σας. 

Τι  αλλαγή παρατηρείτε;  

Πώς ερμηνεύετε αυτό που παρατηρείτε;  

Συνδέεται με κάποιο από τα γεγονότα της φωτοσύνθεσης αυτή η 

παρατήρηση;    Δικαιολογήστε την απάντησή σας   

 Γ3. Σε ποιες τροφές πρέπει να αναζητούμε το άμυλο; Στις τροφές φυτικής ή 
ζωικής προέλευσης; Εξηγήστε   

 
                                                                                ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !!!                                            


