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Παρατήρηςη   Φυτικών κυττάρων  -  βολβοφ  κρεμμυδιοφ  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

 

Α. Παραςκευι νωπών παραςκευαςμάτων φυτικών κυττάρων  με χρώςθ LUGOL 

Β. Μικροςκόπθςθ των παραςκευαςμάτων 

 

Ειςαγωγή - Θεωρητικζσ επιςημάνςεισ 

 

Σα φυτικά κφτταρα διαφζρουν από τα ηωικά κυρίωσ ςτο ότι περιβάλλονται από κυτταρικό τοίχωμα, το 

οποίο τουσ προςφζρει ζνα είδοσ ςτιριξθσ. Επίςθσ, ζνα μεγάλο χώρο του φυτικοφ κυττάρου 

καταλαμβάνουν τα χυμοτόπια, τα οποία είναι οργανίδια που αποτελοφν αποκικεσ κρεπτικών ουςιών, 

χρωςτικών ι ιόντων διαλυμζνων ςε υδατώδεσ υγρό. Σζλοσ, όςα φυτικά κφτταρα φωτοςυνκζτουν 

διακζτουν χλωροπλάςτεσ, οργανίδια ςτα οποία γίνεται θ διαδικαςία τθσ φωτοςφνκεςθσ. 

Για τθν παρατιρθςθ φυτικών κυττάρων ςτο οπτικό μικροςκόπιο προςφζρεται ιδιαίτερα ο βολβόσ του 

κρεμμυδιοφ. Οι λευκοί χιτώνεσ του βολβοφ του κρεμμυδιοφ καλφπτονται εςωτερικά από ζναν υμζνα. 

Αυτόσ αποτελείται από μια ςτιβάδα κυττάρων. Σα κφτταρά του προςφζρονται ιδιαίτερα για παρατιρθςθ 

        ΕΚΦΕ    

      

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

 

Τοπικόσ προκριματικόσ                                                                                                                                                                 

διαγωνιςμόσ 

Στη Βιολογία 

Ονοματεπώνυμο 

 

1)……………………………………………………………… 

2)……………………………………………………………… 

3)……………………………………………………………… 

Σχολείο: 
 

 
Ημερομηνία: 3/12/2016 

Διάρκεια: 50 min 



2 
 

ςτο μικροςκόπιο, γιατί είναι πολφ ευδιάκριτο το κυτταρικό τοίχωμα και ο πυρινασ τουσ.  

 

 

Απαιτοφμενα όργανα και υλικά 

 Μικροςκόπιο 

 Καςετίνα εργαλείων μικροςκοπίασ 

 Αντικειμενοφόροι  πλάκεσ και καλυπτρίδεσ 

 Τδροβολζασ (ςταγονόμετρο ) 

 Χρωςτικι Lugol (δ/μα ιωδίου, ιωδιοφχου καλίου ) 

 Διθκθτικό χαρτί ( απορροφθτικό χαρτί κουηίνασ ) 

 Βολβόσ κρεμμυδιοφ 

 

Διαδικαςία 

1. Αφαιροφμε ζναν εςωτερικό λευκό χιτώνα από το βολβό ενόσ κρεμμυδιοφ. 

2. Με τθ λαβίδα αφαιροφμε τον λεπτό υμζνα προςζχοντασ να μθν παραςφρουμε ιςτό από τθν κάτω 

πλευρά  και με το νυςτζρι αποκόπτουμε  ζνα μικρό κομμάτι  

3. Σοποκετοφμε το κομμάτι του υμζνα ςτο κζντρο περίπου μιασ  αντικειμενοφόρου  πλάκασ 

προςζχοντασ να μθν αναδιπλωκεί. Αν ςυμβεί κάτι τζτοιο, το ιςιώνουμε με τθ βοικεια μιασ 

ανατομικισ βελόνασ.  

4. Ρίχνουμε πάνω ςτον υμζνα μια ςταγόνα Lugol και το αφινουμε για 2-3 min.  

5. Καλφπτουμε το παραςκεφαςμα με μια καλυπτρίδα προςεκτικά ώςτε να μθν δθμιουργθκοφν 

φυςαλίδεσ, αλλιώσ πιζηουμε ελαφρά τθν καλυπτρίδα. Με διθκθτικό χαρτί ςκουπίηουμε το υγρό 

που βγαίνει ζξω από τθν καλυπτρίδα. 

6. Σοποκετοφμε το παραςκεφαςμα ςτθν τράπεηα του μικροςκοπίου 

 

Εργαςία – Μικροςκόπηςη 

     ‼ Πριν ξεκινήςετε την παρατήρηςη  να καλζςετε τον επιβλζποντα να παρακολουθήςει  την 

διαδικαςία  τησ μικροςκόπηςησ   

1. Σθρώντασ τθν μεκοδολογία  τθσ  μικροςκόπθςθσ ,  να ςχεδιάςετε τα κφτταρα -ςτον ειδικό χώρο - 

όταν τα παρατθρείτε με τον φακό με το μπλε δαχτυλίδι   

2. Να υποδείξετε με βζλθ τισ κυτταρικζσ δομζσ  που μπορείτε να παρατθριςετε και να τισ 

χαρακτθρίςετε (π.χ. κυτταρικό τοίχωμα).  
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Ερωτήςεισ 

1. Ποιο από τα οργανίδια που αναφζρκθκαν ςτθν ειςαγωγι ωσ διαφορά φυτικών και ηωικών 

κυττάρων, δεν κα ςυναντιςετε ςτα φυτικά κφτταρα του κρεμμυδιοφ; Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςθ 

ςασ. 

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

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

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

 

2.  Πόςεσ  φορζσ  είναι  μεγεκυμζνο το παρατθροφμενο δείγμα ; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Α. Παρατήρηςη του φαινομζνου τησ πλαςμόλυςησ ςε κφτταρα 

κρεμμυδιοφ 

Β. Μελζτη τησ διαπερατότητασ των περιβλημάτων του φυτικοφ 

κυττάρου από το νερό 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2η 

 

Ειςαγωγή – Θεωρητικζσ Επιςημάνςεισ 

 

Πολλοί από  εςάσ ζχετε  ακοφςει τθν μθτζρα ςασ να ανθςυχεί για τθν επιδερμίδα τθσ  που 

αφυδατώκθκε. Γνωρίηετε ότι αυτό μπορεί να ςυμβαίνει κακώσ τα κφτταρα περιβάλλονται από τθν 

πλαςματικι μεμβράνθ θ οποία παίηει κακοριςτικό ρόλο ςτον ζλεγχο των ουςιών που μεταφζρονται από 

και προσ τα κφτταρα και ελζγχει τθν ομαλι λειτουργία  και επιβίωςθ τουσ . Η δομι τθσ κακορίηει και τισ 

λειτουργίεσ που επιτελεί . 

Η πλαςματικι μεμβράνθ ( φυτικοφ / ηωικοφ κυττάρου) επιτρζπει  ςε κάποια μόρια να τθν διαπερνοφν 

εφκολα , ενώ ςε άλλα πιο δφςκολα ι και κακόλου . Σο φαινόμενο τθσ μετακίνθςθσ  μορίων νεροφ δια 

μζςου τθσ πλαςματικισ μεμβράνθσ , ονομάηεται ώςμωςθ .  

       τα φυτικά κφτταρα θ πλαςματικι μεμβράνθ είναι ςε ςτενι επαφι με το κυτταρικό τοίχωμα. Σο 

κυτταρικό τοίχωμα είναι παχφτερο από τθν πλαςματικι μεμβράνθ, θ οποία δεν είναι ορατι με το 

μικροςκόπιο.  

Ζνασ τρόποσ να παρατθρθκεί θ πλαςματικι μεμβράνθ του φυτικοφ κυττάρου είναι ςτθν κατάςταςθ 

τθσ πλαςμόλυςθσ. Αν τα φυτικά κφτταρα τοποκετθκοφν ςε υπερτονικό διάλυμα (διάλυμα του οποίου θ 

ςυγκζντρωςθ είναι μεγαλφτερθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του κυτταροπλάςματοσ) όπωσ είναι το αλατόνερο, τότε 

μόρια νεροφ λόγω του φαινομζνου τθσ ώςμωςθσ κα μετακινθκοφν μζςω τθσ θμιπερατισ μεμβράνθσ του 

κυττάρου, από το εςωτερικό του κυττάρου δθλ. από το κυτταρόπλαςμα και τα χυμοτόπια προσ τα ζξω.  

ε αυτι τθν περίπτωςθ το κφτταρο ςυρρικνώνεται και θ πλαςματικι μεμβράνθ αποκολλάται από το 

κυτταρικό τοίχωμα. Η κατάςταςθ αυτι ονομάηεται πλαςμόλυςη.  

Σα κφτταρα μποροφν να επανζλκουν ςτθν αρχικι τουσ κατάςταςθ αν ξαναβρεκοφν ςε περιβάλλον με 

μικρότερθ ςυγκζντρωςθ (αποπλαςμόλυςθ). 

Αντίκετα αν τα φυτικά κφτταρα τοποκετθκοφν ςε υποτονικό διάλυμα (διάλυμα του οποίου θ 

ςυγκζντρωςθ είναι μικρότερθ τθσ ςυγκζντρωςθσ του κυτταροπλάςματοσ) τότε μόρια νεροφ λόγω του 

φαινομζνου τθσ ώςμωςθσ κα μετακινθκοφν μζςω τθσ θμιπερατισ μεμβράνθσ του κυττάρου, από το 



5 
 

εξωτερικό του κυττάρου προσ το κυτταρόπλαςμα και τα χυμοτόπια.  

Λφςθ ηωικοφ κυττάρου είναι θ διόγκωςθ μζχρι διαρριξεωσ που ςυμβαίνει όταν αυτό τοποκετθκεί ςε 

υποτονικό περιβάλλον 

 

Απαιτοφμενα όργανα – υλικά 

 Μικροςκόπιο 

 Καςετίνα εργαλείων μικροςκοπίασ 

 Αντικειμενοφόροι πλάκεσ και καλυπτρίδεσ 

 Τδροβολζασ ( ςταγονόμετρο ) 

 Χρωςτικι Lugol (δ/μα ιωδίου, ιωδιοφχου καλίου ) 

 Διθκθτικό χαρτί ( απορροφθτικό χαρτί κουηίνασ ) 

 Βολβόσ κρεμμυδιοφ 

 Απεςταγμζνο νερό 

 Αλάτι 

 Σρυβλίο 

 Πλαςτικό κουταλάκι 

 

Διαδικαςία 

1. ε ποτιρι ηζςθσ των 250 mL διαλφουμε δφο κουταλάκια του γλυκοφ μαγειρικό αλάτι ςε 150 mL 

νεροφ. 

2. ε τρυβλίο ρίχνουμε μια μικρι ποςότθτα από το  αλατόνερο  που ζχουμε φτιάξει . 

3. Κόβουμε ζνα κρεμμφδι και αφαιροφμε ζνα εςωτερικό χιτώνα. Με τθ λαβίδα αφαιροφμε τον 

λεπτό υμζνα φροντίηοντασ να μθν παραςυρκεί ιςτόσ από τθν κάτω του πλευρά και με το 

νυςτζρι αποκόπτουμε  ζνα  κομμάτι . 

4. Σοποκετοφμε το  κομμάτι του υμζνα για 3-5 min ςτο τρυβλίο με το αλατόνερο, με προςοχι να 

μθν αναδιπλωκεί. 

       5.   Σοποκετοφμε προςεκτικά με τθ λαβίδα τον υμζνα ςτο κζντρο μιασ αντικειμενοφόρου πλάκασ.                    

              Ρίχνουμε μια ςταγόνα από τθ χρωςτικι Lugol και το αφινουμε για 2-3 min.  

       6.   Καλφπτουμε το παραςκεφαςμα με μια καλυπτρίδα προςεκτικά ώςτε να μθν δθμιουργθκοφν  

             φυςαλίδεσ, αλλιώσ πιζηουμε ελαφρά τθν καλυπτρίδα. Με διθκθτικό χαρτί ςκουπίηουμε το  

             υγρό που βγαίνει ζξω από τθν καλυπτρίδα. 

 7.  Σοποκετοφμε το παραςκεφαςμα ςτθν τράπεηα του μικροςκοπίου και το  παρατθροφμε  . 
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Εργαςία 

Να ςχεδιάςετε τθν εικόνα τθσ πλαςμόλυςθσ όπωσ τθν παρατθρείτε ςτο παραςκεφαςμά ςασ (να 

ςθμειώςετε τθ μεγζκυνςθ που χρθςιμοποιείτε): .……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

  

 Καλζςτε  τον επιβλζποντα  να  ελζγξει  την μικροςκόπηςη  που κάνατε   

 

Ερώτηςεισ  

 1. Αν το μικροςκοποφμενο δείγμα το τοποκετοφςαμε ςτθ ςυνζχεια ςε κακαρό νερό ,τι κα  ςυνζβαινε; 

Να αιτιολογιςετε τθν απάντθςι ςασ. 

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

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

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

         

     2. Αν  γίνει ενδοφλζβια ζνεςθ υποτονικοφ διαλφματοσ  τι κα μποροφςε να προκαλζςει ςτα ερυκρά 

αιμοςφαίρια ; Δώςτε μια εξιγθςθ για τον μθχανιςμό .  

 

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

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

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

                                                                                                              Κ α λ ή     Ε π ι τ υ χ ί α ! 
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MALUS 

Κριτήρια   

Υγρά  στομ πάγκο  -5 

Θραύση /καταστροφή συσκευής ή 

οργάμου 

 -5 

Λάθος χρήση συσκευής  -5 

Λαμθασμέμη /αμεπαρκής αμάδευση  -5 

Παράλειψη τακτοποίησης πάγκου μετά 

τημ ολοκλήρωση της εργασίας. 

 -5 

ΣΥΝΟΛΟ  -25 

                                                                                                 

BONUS   Μομάδες Βαθμολογία 

Δραστηριότητα 1   

Προετοιμασία παρασκευάσματος 10  

Γμώση – Χειρισμός μικροσκοπίου 10+10  

Σχεδίαση 5  

Δρωτήσεις θεωρίας 10+5  

Δραστηριότητα 2   

Προετοιμασία παρασκευάσματος 10  

Γμώση μικροσκοπίου 10   

Σχεδίαση 10  

Δρωτήσεις θεωρίας 10+10   

ΣΥΝΟΛΟ 100  


