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ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ 
                                                                                                                                                      
Τα φυτά είναι αυτότροφοι φωτοσυνθετικοί οργανισµοί. Για να αναπτυχθούν  

και να πολλαπλασιαστούν, διαθέτουν υπόγεια τµήµατα (ρίζες, βολβούς, κονδύλους 
κ.α.) και τµήµατα πάνω από τη γη (βλαστούς, φύλλα, άνθη και καρπούς).Τα κύτταρα 
αυτών των φυτικών ιστών, παρουσιάζουν µορφολογικές διαφορές, ανάλογα µε τη 
λειτουργία τους. Οι διαφορές αυτές µπορούν να παρατηρηθούν µε τη βοήθεια του 
µικροσκοπίου. 
   Ένας τρόπος πολλαπλασιασµού των φυτών είναι η βλάστηση των σπερµάτων. 
Μέσα στα σπέρµατα, ανάµεσα στις κοτυληδόνες, βρίσκεται το έµβρυο από το οποίο 
θα προκύψει το νέο φυτό. Η ενέργεια που χρειάζεται για να αναπτυχθούν οι ρίζες και 
τα πρώτα φύλλα τους, είναι αποθηκευµένη σε µόρια που πολλά µαζί σχηµατίζουν 
τους αµυλόκοκκους και βρίσκονται στα κύτταρα των κοτυληδόνων. 
    
Στον πάγκο εργασίας υπάρχουν : Μκροσκόπιο, κασετίνα µε εργαλεία 
µικροσκοπίας,υδροβολέας, αντικειµενοφόρες πλάκες,καλυπτρίδες, βολβός 
κρεµµυδιού, φύλλα, σπέρµατα φασολιού και ένα άγνωστο έτοιµο παρασκεύασµα. 
 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

 

• 1Ο Πείραµα: 
Κόβετε το κρεµµύδι στη µέση  και παίρνετε έναν 
εσωτερικό χιτώνα. Κόβετε ένα µικρό κοµµάτι από την 
µεµβράνη, που καλύπτει την εσωτερική πλευρά του 
χιτώνα και το αφαιρείτε µε τη λαβίδα.  
Τοποθετείστε το κοµµάτι πάνω στην αντικειµενοφόρο 
πλάκα, προσθέστε µια σταγόνα νερό και καλύψτε το 
παρασκεύασµα µε µια καλυπτρίδα, πιέζοντας ελαφρά 
για να µη σχηµατιστούν φυσαλίδες . Παρατηρείστε  
στο µικροσκόπιο και απεικονίστε στο φύλλο χαρτιού.  
 

• 2ο Πείραµα: 
Αφαιρείτε µε προσοχή την κάτω επιδερµίδα του φύλλου. Κόβετε ένα µικρό 
κοµµάτι της επιδερµίδας και το τοποθετείτε πάνω στην αντικειµενοφόρο 
πλάκα. Προσθέτετε µια σταγόνα νερό καλύπτετε µε καλυπτρίδα και 
παρατηρείτε στο µικροσκόπιο. Απεικονίστε στο φύλλο χαρτιού. 
 
 

• 3ο Πείραµα: 
Κόβετε µε το νυστέρι ένα φασόλι στη µέση. Ξύνετε µε το νυστέρι την 
κοµµένη επιφάνεια και απλώνετε λίγο από το ξύσµα σε µια αντικειµενοφόρο 
πλάκα. Προσθέτετε µια σταγόνα νερό, καλύπτετε µε καλυπτρίδα,  
παρατηρείστε στο µικροσκόπιο. Απεικονίστε στο φύλλο χαρτιού. 



 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

     
A. Να σηµειώσετε µε ενδείξεις (βελάκια), πάνω στις απεικονίσεις, στόµατα, 

πυρήνες, χλωροπλάστες, αµυλόκοκκους και κυτταρικό τοίχωµα όπου 
υπάρχουν. Αυτά είναι ονόµατα χαρακτηριστικών οργανιδίων και δοµών 
του φυτικού κυττάρου. 

 
B. 1. Σε  ποιο παρασκεύασµα διακρίνονται οργανίδια τα οποία σχετίζονται µε 

τον έλεγχο όλων των λειτουργιών του κυττάρου.  
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           2. Να επιλέξετε το παρασκεύασµα στο οποίο διακρίνετε οργανίδια που 

σχετίζονται µε τη σύνθεση γλυκόζης. Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

333333333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333
3333333333333333333333333333333
33333333333333333333333.. 

 
3. Να επιλέξετε το παρασκεύασµα στο οποίο ενώ εµφανίζονται 

χαρακτηριστικές δοµές, που έχουν σχέση µε την ανάπτυξη του νέου 
φυτού, απουσιάζουν βασικά οργανίδια του τυπικού φυτικού κυττάρου. 
Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
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 Γ. Να παρατηρήσετε το έτοιµο παρασκεύασµα που σας δόθηκε και να εξετάσετε 
εάν  ανήκει σε υπόγειο ή σε υπέργειο τµήµα φυτού. Να αιτιολογήσετε την 
απάντησή σας. 
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  ΦΥΛΛΟ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ (Βελάκια) 
 
 
1ο Πείραµα 

 
 
 

 
 
 
 
2ο Πείραµα 

 
 
 

 
 

3ο Πείραµα 



 


