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   Ον  ομ  /μο  :                                                                              Τμήμα:                 Ημ/νια  :   

ΤΑΞΗ   A &   Γ  '     Γυμνασίου  

Μ  ά  θημα:   ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

Ε  ργαστηριακή άσκηση:   Παρατήρηση φυτικών κυττάρων, ζωικών κυττάρων 

και πρωτοζώων
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Οδηγίες χρήσης μικροσκοπίου

1.Κατεβάζουμε την τράπεζα όσο πιο χαμηλά επιτρέπεται  (προσοχή! Δεν ασκούμε 
περισσότερη δύναμη)

2.Γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών στον κόκκινο αντικειμενικό φακό.

3.Τοποθετούμε  το  παρασκεύασμα  στην  τράπεζα  του  μικροσκοπίου  και  το 
σταθεροποιούμε  με τη δέστρα.

4.Με τη βοήθεια των ειδικών κοχλιών μετακινούμε τη τράπεζα μπρος- πίσω και δεξιά 
-αριστερά για να φέρουμε το παρασκεύασμα στο κέντρο του οπτικού πεδίου.

5.Με τη βοήθεια  του κοχλία  κατακόρυφης  κίνησης  της  τράπεζας,  ανεβάζουμε  τη 
τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε στο παρασκεύασμα και παρατηρούμε.

6.Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  παρατηρησή  μας  σε  αυτή  τη  μεγέθυνση  χωρίς  να 
κινήσουμε κατακόρυφα την τράπεζα,  γυρίζουμε το περιστρεφόμενο σύστημα φακών 
στον κίτρινο αντικειμενικό φακό. Παρατηρούμε και κινούμε ελαφρώς κατακόρυφα 
την τράπεζα μέχρι να εστιάσουμε στο παρασκεύασμα.

7.Μόλις  ολοκληρώσουμε  την  παρατηρησή  μας  σε  αυτή  τη  μεγέθυνση 
επαναλαμβάνουμε το βήμα 6 για τον επόμενο αντικειμενικό φακό.
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Παρατήρηση φυτικών κυττάρων

1. Σπάμε μία φλούδα κρεμμυδιού στη μέση.

2. Με μία λαβίδα αφαιρούμε έναν λεπτό υμένα από το  εσωτερικό.

3. Τοποθετούμε τον λεπτό υμένα σε μία σταγόνα νερού πάνω σε μια
αντικειμενοφόρο και καλύπτουμε με μία καλυπτρίδα.

4. Προσθέτουμε μία με δύο σταγόνες χρωστικής στην μία πλευρά της
καλυπτρίδας. (Προαιρετικό)

5. Σε περίπτωση που περισσεύει νερό έξω από την καλυπτρίδα, 
απομακρύνεται με απορροφητικό χαρτί.

6. Παρατηρούμε 

Α. Με βάση την παρατήρηση σας στο μικροσκόπιο, να σχεδιάσετε τα φυτικά 
κύτταρα.

Β. Στο σχήμα σας, να υποδείξετε με βέλη  το κυτταρικό τοίχωμα,  το κυτταρόπλασμα  
και   τον  πυρήνα  των φυτικών κυττάρων .

Γ. Τι σχήμα έχει ο πυρήνας και ποια θέση καταλαμβάνει μέσα στο κύτταρα;

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

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

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

Δ. Για ποιο λόγο το κυτταρόπλασμα των κυττάρων φαίνεται σχεδόν διαφανές;

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

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

.........................................................................................................................................
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Παρατήρηση ζωικών κυττάρων

1. Ξύνουμε ελαφρά το εσωτερικό μέρος του μάγουλου ή το πάνω 
μέρος της γλώσσας με μία οδοντογλυφίδα με αποτέλεσμα να 
συλλέξουμε  ένα λευκό υγρό.

2. Βάζουμε μία  σταγόνα διαλύματος Lugol πάνω σε μία 
αντικειμενοφόρο πλάκα  .

3. Αναδεύουμε καλά το ξύσμα  μέσα στο διάλυμα και περιμένουμε 
για τρία λεπτά.

4. Καλύπτουμε το παρασκεύασμα με μία καλυπτρίδα.

5. Παρατηρούμε

Α. Με βάση την παρατήρηση σας στο μικροσκόπιο, να σχεδιάσετε τα ζωικά  
κύτταρα.

Β. Στο σχήμα σας, να υποδείξετε με βέλη την κυτταρική μεμβράνη,  το 
κυτταρόπλασμα   και   τον πυρήνα  των ζωικών  κυττάρων .

Γ. Τι σχήμα έχει ο πυρήνας και ποια θέση καταλαμβάνει μέσα στο κύτταρα;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Δ. Συγκρίνοντας τα ζωικά και φυτικά κύτταρα μπορείτε να αναφέρετε τρεις διαφορές 
που παρατηρείτε στη δομή τους;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Κατερίνα Γιώτη, Βιολόγος, Μ.Sc. Page 4



ΕΚΦΕ ΟΜΟΝΟΙΑΣ                    ekfe-omonoias.att.sch.gr

Παρατήρηση πρωτοζώων

Προεργασία
1. Σε ένα δοχείο  τοποθετούμε εμφιαλωμένο νερό . Μέσα στο νερό ρίχνουμε ξερά 
χόρτα ή φύλλα μαρουλιού.
2.  Τα αφήνουμε  μέσα στο νερό 7-10 ημέρες χωρίς σκέπασμα, σε περιβάλλον χωρίς 
ήλιο και  σε θερμοκρασία  20-25 °C.
3. Μετά από 5-10 ημέρες το νερό γίνεται θολό και έχει μια δυσάρεστη μυρωδιά.
4. Από την επιφάνεια του νερού παίρνουμε μια σταγόνα και την τοποθετούμε πάνω 
σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα.

Α. Να  σχεδιάσετε τα πρωτόζωα όπως τα βλέπετε στο μικροσκόπιο και να 
προσπαθήσετε να τα αναγνωρίσετε με τη βοήθεια των εικόνων.

Β. Ποια χαρακτηριστικά του κυττάρου των πρωτοζώων μπορείτε  να διακρίνετε ;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………….....................................................................................................

Γ. Να παρατηρήσετε  και να περιγράψετε τους τρόπους  κίνησής τους.
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Δ. Πού παρατηρούνται περισσότερα πρωτόζωα;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Ε. Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι αναπαράγονται οι παραπάνω μικροοργανισμοί;
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Στ. Nα δώσετε μια εξήγηση για τους λόγους που μας οδηγούν στη χλωρίωση του 
νερού της βρύσης.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………...........................................................................
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Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος χρωμοσωμάτων 

1. Με βάση τις οδηγίες χρήσης του μικροσκοπίου εντοπίστε και παρατηρήστε τα 
χρωμοσώματα στα μόνιμα παρασκευάσματα 2 και 3.

Με τη χρήση του μπλέ αντικειμενικού φακού(x 400,) αναμένεται να δούμε την 
παρακάτω εικόνα.

x 400

ομάδες     
χρωμοσωμάτων που 
έχουν προέλθει από 
τον πυρήνα διάφορων 
κυττάρων.

2. Αφού έχετε εντοπίσετε με τον μπλέ φακό την περιοχή που θέλετε να 
παρατηρήσετε,  μετακινείστε την τράπεζα προς τα κάτω.

3. Ρίξτε μία σταγόνα λάδι στην καλυπτρίδα στο σημείο παρατήρησης.

4. Βυθίστε κατευθείαν τον  λευκό φακό (Χ 1000) στο λάδι κοιτώντας από πλάγια και 
εστιάστε με τη χρήση μόνο του μικρομετρικού κοχλία.

5. Μετά το τέλος της παρατήρησης ,     καθαρίστε  το φακό και το παρασκεύασμα με   
οινόπνευμα!
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  A. Πόσα χρωμοσώματα αναμένετε να παρατηρήσετε σε κάθε πυρήνα ανθρώπινου 
κυττάρου;

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

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

B. Να σχεδιάσετε ένα χρωμόσωμα ώστε να διακρίνονται οι αδελφές χρωματίδες.

Γ. Ποιες διαφορές παρατηρείτε στα χρωμοσώματα;

1................................................................................

2................................................................................

3................................................................................
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