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Μάθημα Βιολογία 
Διάρκεια Εξέτασης 45 Λεπτά 
Σχολείο  

Μαθητές 
1. 
2. 
3. 

  
Χρώση και μικροσκοπική παρατήρηση ζωντανών φυτικών κυττάρων από βολβό κρεμμυδιού, σχεδιασμός 
παρατηρούμενων δειγμάτων και υπολογισμοί μεγεθύνσεων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για την παρατήρηση κυττάρων ή υποκυτταρικών οργανιδίων είναι απαραίτητη η δημιουργία νωπών ( 
φρέσκων ) παρασκευασμάτων από τους κατάλληλους κάθε φορά ιστούς και η χρήση του οπτικού 
μικροσκοπίου φωτεινού πεδίου.  

 Τα κύτταρα ( ή τα υποκυτταρικά τους οργανίδια ),  λόγω της μεγάλης τους περιεκτικότητας σε νερό, 
είναι σχεδόν αόρατα εάν παρατηρηθούν στο απλό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου και γι’αυτό θα 
πρέπει να αποκτήσουν σημαντική «αντίθεση» ( contrast ) σε σχέση με το περιβάλλον τους. Ο πιο 
απλός τρόπος να αποκτήσουν αυτή την «αντίθεση» είναι η χρώση τους με κατάλληλες χρωστικές, 
κάποιες από τις οποίες «βάφουν» εκλεκτικά συγκεκριμένα οργανίδια. 

 Όσον αφορά την χρήση του οπτικού μικροσκοπίου φωτεινού πεδίου, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η παρατήρηση των κυττάρων, μετά την δημιουργία των παρασκευασμάτων, 
υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου ματιού 
( 0,1mm ) αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα παρατήρησης κυττάρων ή υποκυτταρικών δομών χωρίς 
την χρήση ειδικών οργάνων.  

Πειραματική διαδικασία 

Συσκευές – όργανα, υλικά. 

Μικροσκόπιο και όργανα μικροσκοπίας, Αντικειμενοφόρες πλάκες, Καλυπτρίδες, Σταγονόμετρο, Ανατομικές 
βελόνες, Ανατομικές λαβίδες με λεπτά άκρα, Ξυραφάκι ή νυστέρι, Υδροβολέας με απιονισμένο νερό, 



Διάλυμα κυανούν-μπλε του μεθυλενίου Απορροφητικό χαρτί, Ύαλος ωρολογίου ή τρυβλίο petri, Ποτήρι 
ζέσης, Βολβός κρεμμυδιού. 

 

Α.1 Δημιουργήστε νωπό παρασκεύασμα φυτικών κυττάρων κρεμμυδιού και παρατηρήστε το παρασκεύασμα 
στο μικροσκόπιο έως και τη μεγέθυνση 400ꓫ. Προσπαθήστε να εντοπίσετε κύτταρα στα οποία να διακρίνεται 
ο πυρήνας. 

 (Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Α.2 Ποια περιοχή του βολβού επιλέξατε για να προμηθευτείτε το υλικό του παρασκευάσματός σας και γιατί; 

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

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

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

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

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

 

Α.3 Ποια χαρακτηριστικά, για τα φυτικά κύτταρα, οργανίδια δεν υπάρχουν στα συγκεκριμένα φυτικά 
κύτταρα και γιατί; 

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

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

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

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

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

 

 

B.1 Δημιουργήστε νωπό παρασκεύασμα φυτικών κυττάρων κρεμμυδιού. Να κάνετε χρώση του 
παρασκευάσματος, παρατήρηση στο μικροσκόπιο και εντοπισμό φυτικών κυττάρων. Να παρατηρήσετε 
τελικά το παρασκεύασμά σας  σε μεγέθυνση 400Χ. 

 
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
 
 
Β.2 Να σχεδιάσετε την παρατηρούμενη, μέσα στο οπτικό πεδίο του μικροσκοπίου, εικόνα στο παρακάτω 
πλαίσιο. 



 
 
 

 

 

 

  

 

 

(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Β.3 Ποιες κυτταρικές δομές περιλαμβάνονται στο έντονο περίγραμμα των κυττάρων που παρατηρήσατε; 
Εξηγήστε. 

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

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

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

Β.4 Ποιο είναι το οργανίδιο που συνήθως παρατηρείται τοποθετημένο στην περιφέρεια των κυττάρων που 
παρατηρήσατε; Γιατί συνήθως είναι τοποθετημένο εκεί; 

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

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

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

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

Β.5 Πολλές φορές κατά την δημιουργία είτε νωπών είτε μονιμοποιημένων παρασκευασμάτων ( όπως εκείνα 
που διαθέτουν τα σχολικά εργαστήρια ) βιολογικού υλικού για παρατήρηση, εμφανίζονται τελικά στο 
παρασκεύασμα και κάποια μη βιολογικά «τεχνουργήματα» ( non-biological artefacts ) κάποιες «ατέλειες» με 
απλά λόγια, που μπορεί να οδηγήσουν τις παρατηρήσεις μας σε εσφαλμένα συμπεράσματα. Κυκλώστε ποιο 
ή ποια από τα παρακάτω θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν κάτι τέτοιο: 

α. Φυσαλίδες αέρα. 

β. Βακτήρια. 

γ. Σκόνη. 

δ. Κηλίδες λίπους. 

ε. Ιοί. 

στ. Ακμή της καλυπτρίδας 



ζ. Θραύσματα γυαλιού. 

Γ. Επιστρέψτε στο παρασκεύασμά σας και εκτιμήστε, εξηγώντας το συλλογισμό σας, το μέσο μήκος ενός 
φυτικού κυττάρου σε μm, έχοντας σαν δεδομένο ότι το οπτικό πεδίο* του μικροσκοπίου για τον 
αντικειμενικό φακό 40Χ είναι 0,45mm.  

*Οπτικό πεδίο είναι το μέγεθος σε mm του πραγματικού πεδίου που κοιτάμε. 

                             

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Δ. Τακτοποιήστε τον πάγκο εργασίας όπως τον βρήκατε.  
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Ε. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΛΑΡΩΣΕΤΕ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΥΧΕΣ ! 

 
 

                                    



ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 
Σχολείο  

Μαθητές 
1. 
2. 
3. 

 

Α.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

Χρήση μόνο απιονισμένου/όχι χρώση. Μονάδες 3  

Όχι αναδίπλωση παρασκευάσματος. Μονάδες 3 

Τοποθέτηση καλυπτρίδας υπο γωνία/όχι φυσαλίδες. Μονάδες 3 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 

Αρχή με την τράπεζα στη χαμηλότερη θέση.  Μονάδες 3 

Αρχικός εντοπισμός μακροσκοπικά ( το φως περνάει από το 

παρασκεύασμα ). 

Μονάδες 3 

Αρχή με τον μικρότερο αντικειμενικό. Μονάδες 3 

Αρχή με χαμηλό ή μέτριο φωτισμό. Μονάδες 3 

Αρχή με ανοιχτό διάφραγμα. Μονάδες 3 

Αρχή με τον συμπυκνωτή στη χαμηλότερη θέση. Μονάδες 3 

Μετάβαση στις μεγαλύτερες εστιάσεις με χρήση μόνο του μικρομετρικού 

κοχλία και  ταυτόχρονη προσαρμογή των παραμέτρων παρατήρησης  ( 

ένταση φωτός, διάφραγμα και ύψος συμπυκνωτή ). 

Μονάδες 3 

Α.2  Μονάδες 4 

Α.3  Μονάδες 4 

Β.1 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ 

Χρήση χρωστικής/έκπλυση. Μονάδες 3  

Όχι αναδίπλωση παρασκευάσματος. Μονάδες 3 

Τοποθέτηση καλυπτρίδας υπο γωνία/όχι φυσαλίδες. Μονάδες 3 

ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ 



Αρχή με την τράπεζα στη χαμηλότερη θέση.  Μονάδες 3 

Αρχικός εντοπισμός μακροσκοπικά ( το φως περνάει από το 

παρασκεύασμα ). 

Μονάδες 3 

Αρχή με τον μικρότερο αντικειμενικό. Μονάδες 3 

Αρχή με χαμηλό ή μέτριο φωτισμό. Μονάδες 3 

Αρχή με ανοιχτό διάφραγμα. Μονάδες 3 

Αρχή με τον συμπυκνωτή στη χαμηλότερη θέση. Μονάδες 3 

Μετάβαση στις μεγαλύτερες εστιάσεις με χρήση μόνο του μικρομετρικού 

κοχλία και  ταυτόχρονη προσαρμογή των παραμέτρων παρατήρησης  ( 

ένταση φωτός, διάφραγμα και ύψος συμπυκνωτή ). 

Μονάδες 3 

Β.2  Μονάδες 4 

Β.3  Μονάδες 4 

Β.4  Μονάδες 4 

Β.5 Αξιολόγηση με ποινή ( μόνο μια σωστή απάντηση δεν παίρνει καμία 

μονάδα ) και με αρνητική βαθμολόγηση ( για κάθε λανθασμένη 

απάντηση αφαιρείται μια μονάδα ). 

Μονάδες 5 

Γ.  Μονάδες 10 

Δ.  Μονάδες 5 

ΣΥΝΟΛΟ Μονάδες 100 

 
 
 
 


