
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΚΦΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΛΙΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΝΙΚΑΙΑΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΔΙΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ 
ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΡΕΜΥΔΙΟΥ  

 

Θα ασχοληθούμε αρχικά με κάτι πουκάποιοι ήδη έχουμε κάνει στο σχολείο. Θα φτιάξουμε ένα μικροσκοπικό 
παρασκεύασμα από κύτταρα κρεμμυδιού, για να το παρατηρήσουμε στο οπτικό μικροσκόπιο.Σκοπός μας είναι 
όχι μόνο να παρατηρήσουμε, αλλά κυρίως να υπολογίσουμε το μέγεθος κυττάρων και κυτταρικών οργανιδίων. 

Α)ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 

 Βγάζουμε ένα λεπτό χιτώνα από κρεμμύδι. 

 Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι. (Όσο το νύχι του μικρού μας δακτύλου). 

 Απλώνουμε τον χιτώνα στην αντικειμενοφόρο πλάκα. 
 Ρίχνουμε μια σταγόνα Ιώδιο. 

 Τοποθετούμε την καλυπτρίδα και απορροφούμε με το χαρτί το Ιώδιο από τα πλάγια, ώστε το 
παρασκεύασμα να είναι στεγνό. 

 Εστιάζουμε στη μικρή μεγέθυνση (4x10=40) και στην αμέσως μεγαλύτερη (10x10=100). 
ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ΣΑΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΤΟΙΜΟ - ΕΙΔΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΑ 
ΕΛΕΓΞΕΙ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

Β) ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ–ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ 
ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Όταν κοιτάμε στο οπτικό μικροσκόπιο, έχοντας εστιάσει σε οποιαδήποτε μεγέθυνση, βλέπουμε έναν 
κύκλο που λέγεται Οπτικό Πεδίο (ΟΠ) και η διάμετρος αυτού του κύκλου ονομάζεται Διάμετρος 
Οπτικού Πεδίου (ΔΟΠ). Η Διάμετρος αυτή έχει πραγματικό μέγεθος περίπου: 

 5mm στη μεγέθυνση x40 ,  

 2mm στη μεγέθυνση x100 

 ......mm στη μεγέθυνση x400 
 ......mm στη μεγέθυνση x1000 

όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΠ 

Χ40 

ΔΟΠ=5mm 

ΟΠ 

Χ100 

ΔΟΠ=2mm 

ΟΠ 

Χ400 

ΔΟΠ=……..m

ΟΠ 

Χ1000 

ΔΟΠ=……mm 



Αυτό σημαίνει ότι στη μεγέθυνση x40 βλέπουμε μεγεθυσμένο ένα μικρό τμήμα(κύκλο) του παρασκευάσματος που 
έχει πραγματική διάμετρο 5mm. Το ανάλογο ισχύει και για τις άλλες μεγεθύνσεις. 

Τα παραπάνω μπορούμε να τα ελέγξουμε στο δικό μας μικροσκόπιο τοποθετώντας μια αντικειμενοφόρο πλάκα που 
έχει κολλημένο πάνω της (με σελοτέϊπ) ένα μιλιμετρέ (mm) χαρτί, και εστιάζοντας στις διάφορες μεγεθύνσεις. 

1) Υπολογίστε πόση είναι η Διάμετρος Οπτικού Πεδίου (ΔΟΠ) στις μεγεθύνσεις x400 και χ1000 

Στη μεγέθυνση x 400 ΔΟΠ = ................ mm(5 μονάδες) 

Στη μεγέθυνση x 1000 ΔΟΠ = .................mm(5 μονάδες) 

Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας 

Γ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

2) Πηγαίνουμε στη μεγέθυνση x100 και παρατηρούμε τα κύτταρα που φαίνονται στο οπτικό μας πεδίο. 
Υπολογίστε πόσα είναι περίπου αυτά τα κύτταρα; 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ X 100≈…………………………………..Κύτταρα 

(5 μονάδες) 

3) Πηγαίνουμε στη μεγέθυνση x40 και παρατηρούμε τα κύτταρα που φαίνονται στο οπτικό μας πεδίο. 
Υπολογίστε πόσα είναι περίπου αυτά τα κύτταρα; 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ X 40 ≈ ……………………………………Κύτταρα 

(5 μονάδες) 

Να δικαιολογήσετε την απάντηση: 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 

(10 μονάδες) 

Πηγαίνουμε στη μεγέθυνση x100 και μετράμε πόσα κατά μήκος κύτταρα υπάρχουν σε μία διάμετρο.Από την 
καταμέτρηση αυτή και το μέγεθος της ΔΟΠ καλείστε να εκτιμήσετε πόσο είναι το μέσο μήκος ενός κυττάρου 
κρεμμυδιού. Έτσι εκμεταλλευόμενοι τη ΔΟΠ μπορούμε να κάνουμε χονδρικές εκτιμήσεις για τα κυτταρικά 
μεγέθη. 
 

 
 



ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΜΗΚΟΣ ΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ ............................mm ή 
..................μm 

(5 μονάδες) 

Πηγαίνουμε στη μεγέθυνση x100 και μετράμε πόσα κατά πλάτος κύτταρα υπάρχουν σε μία διάμετρο.Από την 
καταμέτρηση αυτή και το μέγεθος της ΔΟΠ καλείστε να εκτιμήσετε πόσο είναι το μέσο πλάτος ενός κυττάρου 
κρεμμυδιού. Υπολογίζουμε χονδρικά το μέσο μήκος ενός φυτικού κυττάρου κρεμμυδιού. 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΠΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΣΟ ΠΛΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ = ......................mm ή 
..................μm 

(5 μονάδες) 

Δ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΟΥ ΠΗΡΗΝΑ 

Πηγαίνουμε στη μεγέθυνση x400 και χρησιμοποιώνταςτη βελόνα του προσοφθάλμιου φακού, μετράμε το μέγεθος 
ενός πυρήνα φυτικού κυττάρου κρεμμυδιού. 

 
ΜΕΓΕΘΟΣΕΝΟΣ ΠΥΡΗΝΑ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ = ......................mm ή ..................μm 

(5 μονάδες) 

 
ΟΓΚΟΣΕΝΟΣ ΠΥΡΗΝΑ  ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ = ......................mm3 ή ..................μm3 

Δίδεται ο τύπος για τον όγκο σφαίρας ακτίνας R:      
34

.
3

V R  

(5 μονάδες) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΜΕΡΟΣ 2O /Θεωρία 
Πλασματική  μεμβράνη ονομάζουμε αυτήν  που οριοθετεί το κύτταρο σε σχέση με το 
εξωτερικό του περιβάλλον. Μια σημαντική  λειτουργία της  πλασματικής  μεμβράνης  
είναι ο έλεγχος του είδους των ουσιών που εισέρχονται ή εξέρχονται από το κύτταρο. Η 
μεμβράνη αυτή είναι πλήρως διαπερατή από τα μόρια του νερού και ημιπερατή ή 
εκλεκτικά διαπερατή για τα υπόλοιπα μόρια, επιτρέποντας σε κάποιες ουσίες να τη 
διαπεράσουν και σε κάποιες άλλες όχι. 
Όταν ένα κύτταρο βρεθεί σε υπότονο διάλυμα, δηλαδή όταν η συγκέντρωση μιας 
ουσίας είναι μεγαλύτερη ενδοκυτταρικά από ότι εξωκυτταρικά, το νερό εισέρχεται στο 
κυτταρόπλασμα διαμέσου της πλασματικής μεμβράνης, με αποτέλεσμα τη διόγκωση 
του κυττάρου,στη περίπτωση που  το κύτταρο είναι ζωικό την πιθανή καταστροφή του. 
Όταν το κύτταρο βρεθεί σε υπέρτονο διάλυμα, δηλαδή όταν η ενδοκυτταρική 
συγκέντρωση μιας ουσίας είναι μικρότερη από την εξωκυτταρική, το νερό εξέρχεται 
από το κύτταρο διαμέσου της μεμβράνης, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωσή του. Τα 
φυτικά κύτταρα σε υπέρτονο διάλυμα υφίστανται πλασμόλυση: νερό από το 
κυτταρόπλασμα και το χυμοτόπιο κινείται προς το υπέρτονο διάλυμα, με συνέπεια να 
συρρικνώνεται το κυτταρόπλασμα και να καταλαμβάνει μόνο ένα μέρος του όγκου που 
οριοθετεί το κυτταρικό τοίχωμα. 
Όργανα και Υλικά 
 1.Τμήμα βολβού κόκκινου κρεμμυδιού (aliumcepa) 
2. Πλαστικό δοχείο με διάλυμα αλατιού 10%w/v,σταγονόμετρο 
3. Κασετίνα με όργανα μικροσκοπίας ( νυστέρι,βελόνα ανατομίας, λαβίδα) 
4. Μικροσκόπιο Αντικειμενοφόρες πλάκες και καλυπτρίδες  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 1. Παίρνετε ένα χιτώνα από το βολβό του κρεμμυδιού και τον κρατάτε ώστε να 
βλέπετε το εσωτερικό του. Σπάστε τον με το χέρι σας στη μέση. Αποκαλύπτεται μια 
λεπτή στρώση κυττάρων κόκκινου υμένα από την πάνω επιφάνεια του χιτώνα, την 
οποία αφαιρείτε με τη λαβίδα. Τεμαχίστε ένα μικρό τμήμα. 
2.  Τοποθετήστε στην αντικειμενοφόρο πλάκα το μικρό τμήμα του υμένα. 

 Καλύψτε το παρασκεύασμα προσεκτικά με την καλυπτρίδα και παρατηρήστε το. 
 Απεικονίστε ότι βλέπετε στο οπτικό σας πεδίο στην μεγέθυνση χ100 

 
 
Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου:........ 
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού:........ 
Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος:......... 



 

 Αφού απεικονίσατε το παρασκεύασμά σας ,να προσθέσετε  2 με 3 σταγόνες του 
διαλύματος  που σας δίνετε στη μια άκρη της καλυπτρίδας  κα
παρατηρείτε τι συμβαίνει στο παρασκεύασμά 
απεικονίστε  εκ νέου ότι βλέπετε στο οπτικό σας πεδίο.
 

 Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου:........
 Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού:........
 Τελική μεγέθυνση 

Με  βέληνα υποδείξετε 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε τα κύτταρα στην 
αρχική τους κατάσταση; 

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

2. Αν τοποθετούσαμε τα φυτικά κύ
ήταν το αποτέλεσμα ; να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
 
 

Αφού απεικονίσατε το παρασκεύασμά σας ,να προσθέσετε  2 με 3 σταγόνες του 
διαλύματος  που σας δίνετε στη μια άκρη της καλυπτρίδας  κα
παρατηρείτε τι συμβαίνει στο παρασκεύασμά σας .Μετά την πάροδο 5  λεπτών  
απεικονίστε  εκ νέου ότι βλέπετε στο οπτικό σας πεδίο. 

Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου:........ 
Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού:........ 
Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος:......... 

να υποδείξετε το κυτταρικό τοίχωμα και την πλασματική μεμβράνη.

Μονάδες 30 

1.Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε τα κύτταρα στην 
 

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

2. Αν τοποθετούσαμε τα φυτικά κύτταρα σε υποτονικό διάλυμα, ποιο πιστεύετε ότι θα 
ήταν το αποτέλεσμα ; να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Αφού απεικονίσατε το παρασκεύασμά σας ,να προσθέσετε  2 με 3 σταγόνες του 
διαλύματος  που σας δίνετε στη μια άκρη της καλυπτρίδας  και να αρχίσετε να 

ετά την πάροδο 5  λεπτών  

το κυτταρικό τοίχωμα και την πλασματική μεμβράνη. 

1.Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε να επαναφέρουμε τα κύτταρα στην 

………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

τταρα σε υποτονικό διάλυμα, ποιο πιστεύετε ότι θα 

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

………………………….. 



 
 
3.Ο φυσιολογικός ορός που χορηγείται ενδοφλέβια στα νοσοκομεία για ενυδάτωση του 
ανθρώπινου οργανισμού είναι υδατικό διάλυμα NaCl 0,9% ,γιατί δεν χορηγείται 
αποσταγμένο νερό; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4.Αν κολλήσουν στο σώμα μας όταν κολυμπάμε κνιδοκύτταρα από μέδουσα γιατί 
πρέπει να τα απομακρύνουμε με θαλασσινό νερό και όχι με γλυκό νερό; 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
                                                                                                                                  Μονάδες 20 

 

  



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 

στην Βιολογία(Μέρος 2) 

 

 

 

Ενέργεια που βαθμολογείται 
 

Μέγιστος 
βαθμός  

Βαθμός 
ομάδας 

Απόσπαση υμένα από την πάνω επιφάνεια , 
κόψιμο, μεταφορά στην αντικειμενοφόρο    

6  

Τοποθέτηση χωρίς αναδίπλωση και κάλυψη 
με καλυπτρίδα                                              

4  

Απεικόνιση    5  
Πρόσθεση αλατόνερου  2  

     Βελάκια  ( 1,5+1,5)= 3 
μονάδες  

 

Απεικόνιση  10  
Ερωτήσεις ( 4χ5)                                                  

                                                                    
20  

Βαθμός 50  
 

 

 


