
 

 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ - 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΗΣΗΣ    

ΒΙΟΛΟΓΙΑ  

 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ 

 Εξοικείωση με το μικροσκόπιο 

 Προετοιμασία και δημιουργία παρασκευασμάτων για μικροσκοπική 

παρατήρηση 

 Παρατήρηση φυτικών, ζωικών κυττάρων και μικροοργανισμών στο 

μικροσκόπιο 

 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

 

 
 

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ  

   

Μελετώντας το σκίτσο βρίσκουμε στην πράξη τα διάφορα μέρη του 

μικροσκοπίου. 

Αντικειμενικοί 

φακοί 

Τράπεζα 

Μακρομετρικός 

κοχλίας 

Μικρομετρικός 

κοχλίας 

Βάση 

 

Πηγή φωτός 

Διάφραγμα 

Βραχίονας 

Περιστρεφόμενο 

σύστημα 

Κλιπς στερέωσης 

παρασκευασμάτων 

Κοχλίες για την κάθετη και οριζόντια 

μετακίνηση παρασκευασμάτων 

Προσοφθάλμιος 

φακός 



Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:  

-Τα μικροσκόπια εμφανίζουν αντίστροφο είδωλο του αντικειμένου δηλ. το 

δεξί μέρος στα αριστερά και το επάνω ,κάτω.  

- Κινούμε το στερεωμένο παρασκεύασμα οριζοντίως και καθέτως με τους 

κοχλίες που βρίσκονται κάτω από την τράπεζα (δε φαίνονται στην εικόνα) 

-Για μια καλή παρατήρηση ξεκινάμε πάντα από τη μικρότερη μεγέθυνση  

προς τη μεγαλύτερη δηλ. από τον αντικειμενικό φακό 4χ, μετά τον 10χ και 

μετά τον 40χ. Όσο αυξάνουμε τη μεγέθυνση, μειώνεται η απόσταση μεταξύ 

φακού -αντικειμενοφόρου πλάκας. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος ο 40χ φακός να 

ακουμπήσει το παρασκεύασμα , να φθαρεί και να σπάσει την καλυπτρίδα – 

αντικειμενοφόρο πλάκα. Επίσης μειώνεται η φωτεινότητα του οπτικού πεδίου 

και το εμβαδόν της παρατήρησης. 

- Η τελική μεγέθυνση του μικροσκοπίου προκύπτει από το γινόμενο της 

μεγέθυνσης του αντικειμενικού φακού επί τη μεγέθυνση του προσοφθάλμιου 

-«κουμπώνουμε» πάντα καλά τους φακούς μέχρι να ακουστεί κλικ. 

-για να εστιάσουμε περιστρέφουμε πρώτα αργά τον μακρομετρικό κοχλία 

δηλ. τον μεγαλύτερο που είναι για αδρή εστίαση και μετά βελτιώνουμε την 

εστίαση με τον μικρομετρικό (αυτός βρίσκεται εσωτερικά του άλλου και όχι 

δίπλα όπως δείχνει η εικόνα).  
 

1Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ 

ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ   

 Μικροσκόπια 

 Αντικειμενοφόρες πλάκες 

 Καλυπτρίδες 

 Ανατομικές βελόνες 

 Ανατομικές λαβίδες 

 Ξυραφάκι (ή νυστέρι) 

 Σταγονόμετρο 

 Διάλυμα Lugol (διάλυμα Ι2 και ΚΙ σε νερό, βάφει τον πυρήνα και το 

άμυλο) 

 Διάλυμα μπλε του μεθυλενίου (βάφει τον πυρήνα) 

 Βολβός κρεμμυδιού 

 Κόκκινη πιπεριά 

 Πατάτα 

 Φύλλα από παχύφυτα 

 

 

 



 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 

 

Α. Κύτταρα κρεμμυδιού 

1. Σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα βάζουμε μια σταγόνα μπλε του μεθυλενίου ή 

lugol. 

2. Προετοιμάζουμε τα παρασκευάσματα: κόβουμε το βολβό ενός κρεμμυδιού 

και αφαιρούμε μια έναν εσωτερικό χιτώνα. Στην εσωτερική πλευρά, 

χαράζουμε ένα πολύ μικρό τετραγωνάκι με ένα κοφτερό ξυραφάκι. Αφαιρούμε 

με λαβίδα τη λεπτή μεμβράνη.  

3. τοποθετούμε το κομμάτι που αφαιρέσαμε στη σταγόνα της  

αντικειμενοφόρου πλάκας.  

4. «Στρώνουμε» τo παρασκεύασμα στη σταγόνα (με τη βοήθεια ανατομικής 

βελόνας), προσέχοντας να μη διπλώσει η μεμβράνη.  

5. Τοποθετούμε την καλυπτρίδα υπό γωνία, σύροντάς την στο παρασκεύασμα.  

6. Παρατήρηση στο μικροσκόπιο: Τοποθετούμε το παρασκεύασμα στην 

τράπεζα και το στερεώνουμε. Παρατηρούμε όπως γράψαμε στις οδηγίες. 

 

Β. Κύτταρα πιπεριάς 

1. Σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα προσθέτουμε 1 σταγόνα νερό. 

2. Δημιουργούμε μια πολύ λεπτή τομή σε μια κόκκινη πιπεριά.  

3.Τοποθετούμε το υλικό στην αντικειμενοφόρο.  

4.Τοποθετούμε την καλυπτρίδα υπό γωνία, σύροντάς την στο παρασκεύασμα. 

Παρατηρούμε όπως γράψαμε στις οδηγίες. 

 

Γ. Κύτταρα επιδερμίδας φύλλων 

1. Σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα προσθέτουμε από μία σταγόνα νερό. 

2. Κόβουμε το φύλλο από ένα παχύφυτο ή χαράσσουμε ένα μικρό τετράγωνο 

στην επιφάνειά του.  

3. Απομονώνουμε τη λεπτή μεμβράνη του φύλλου. 

4. Τοποθετούμε το υλικό σε αντικειμενοφόρο.  

5. Τοποθετούμε την καλυπτρίδα υπό γωνία, σύροντάς την στο παρασκεύασμα. 

Παρατηρούμε όπως γράψαμε στις οδηγίες. 

 

Δ. Αμυλόκοκκοι πατάτας 

1. Σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα προσθέτουμε 1 σταγόνα lugol. 

2. Δημιουργούμε μια πολύ λεπτή τομή σε μια πατάτα. Τοποθετούμε το υλικό 

σε αντικειμενοφόρο.  

3. Τοποθετούμε την καλυπτρίδα υπό γωνία, σύροντάς την στο παρασκεύασμα. 

Παρατηρούμε όπως γράψαμε στις οδηγίες. 

 



ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ 

 

Μερικές εικόνες από μικροσκόπιο που θα δείτε 

 

Α1) Επιδερμίδα κρεμμυδιού – χρώση μπλε του μεθυλενίου 

Διακρίνονται τα όρια των κυττάρων (κυτταρικό τοίχωμα) με στενή σύνδεση 

μεταξύ τους, το εσωτερικό του κυττάρου (κυτταρόπλασμα, χυμοτόπιο) και ο 

πυρήνας  

Χ100 

 
 

 

Χ400 (επιπλέον στο εσωτερικό του πυρήνα διακρίνονται οι πυρηνίσκοι) 

 
 



Α2) Επιδερμίδα κρεμμυδιού – χρώση Lugol 

 
 

Β) ΚΥΤΤΑΡΑ ΠΙΠΕΡΙΑΣ 

Διακρίνουμε πολυάριθμους χρωμοπλάστες (τροποποιημένοι χλωροπλάστες)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Γ) Επιδερμίδα φύλλων με στόματα 

Φαίνονται τα κύτταρα της επιδερμίδας, και τα στόματα. Στα στόματα 

εντοπίζουμε τα καταφρακτικά κύτταρα και μέσα σ΄αυτά τους χλωροπλάστες 

Στόμα παχύφυτου, δικοτυλήδονου  

 
 

Δ) Αμυλόκοκκοι.  

Το άμυλο είναι αποταμιευτικός πολυσακχαρίτης των φυτικών κυττάρων. 

Βάφεται έντομα μωβ με το ιώδιο (lugol) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 1Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία:…………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας: 

1………………………………………………………………2………………………………………………………………... 

3………………………………………………………….. 4………………………………………………………………….. 

1. Σχεδιάστε σε φύλλο χαρτί τα παρασκευάσματα που είδατε σημειώνοντας όσες 

περισσότερες ενδείξεις μπορείτε. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε: α) την τελική 

μεγέθυνση και β) τη χρωστική που τυχόν χρησιμοποιήσατε 

2. Ποιος είναι ο ρόλος των στομάτων στα φυτά; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από τα στόματα των φύλλων α)την ημέρα και 

β) τη νύχτα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Στα περισσότερα φυτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας τα στόματα 

εμφανίζονται στην κάτω επιφάνεια του φύλλου. Γιατί νομίζετε συμβαίνει αυτό; 

 

 

 

 



2Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ  

ΚΥΤΤΑΡΩΝ – ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ – ΕΤΟΙΜΑ 

ΠΑΡΑΣΕΥΑΣΜΑΤΑ 

 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ   

 Μικροσκόπια 

 Αντικειμενοφόρες πλάκες 

 Καλυπτρίδες 

 Ανατομικές βελόνες 

 Ανατομικές λαβίδες 

 Πλαστικό κουταλάκι 

 Σταγονόμετρο 

 Διάλυμα Lugol (διάλυμα Ι2 και ΚΙ σε νερό, βάφει τον πυρήνα) 

 Διάλυμα μπλε του μεθυλενίου (βάφει τον πυρήνα) 

 Νερό από ανθοδοχείο 5-6 ημερών ή από στάσιμα νερά 

 Μουχλιασμένο ψωμί 

 «Καλλιέργεια» μαγιάς (Μαγιά – ζάχαρη – νερό σε θερμοκρασία 35 οC) 

 Έτοιμα παρασκευάσματα 

 

Α. Παρατήρηση ζωικών κυττάρων 

Θα παρατηρήσουμε επιθηλιακά κύτταρα γλώσσας 

1. Παίρνουμε ένα πλαστικό κουταλάκι 

2. Ξύνουμε τη γλώσσα μας, αφού έχουμε καταπιεί το σάλιο μας. 

3. Βάζουμε σε μια αντικειμενοφόρο πλάκα μια σταγόνα lugol ή μπλε του 

μεθυλενίου 

4. Ακουμπάμε το κουταλάκι στη σταγόνα. 

5. Τοποθετούμε την καλυπτρίδα υπό γωνία, σύροντάς την στο 

παρασκεύασμα. Παρατηρούμε όπως γράψαμε στις οδηγίες. 

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ 

 
 



Β. Παρατήρηση μικροοργανισμών 

1. Παίρνουμε τρεις αντικειμενοφόρες πλάκες 

2. Στις δύο πρώτες βάζουμε από μια σταγόνα στάσιμο νερό και 

«καλλιέργεια» μαγιάς 

3. Στην τρίτη αντικειμενοφόρο πλάκα βάζουμε μια σταγόνα νερό. Ξύνουμε 

με βελόνα τη μούχλα του ψωμιού. Ακουμπάμε τη βελόνα στη σταγόνα. 

4. Τοποθετούμε τις καλυπτρίδες υπό γωνία, σύροντάς την στο 

παρασκεύασμα. Παρατηρούμε όπως γράψαμε στις οδηγίες. 

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ 

Α) Ίσως δούμε πρωτόζωα του γένους Paramecium 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Β) Κύτταρα ζύμης (μαγιά) 

 
 

Γ) Ίσως δούμε κάτι τέτοιο – Μύκητες στο ψωμί με χαρακτηριστικές υφές 

 
 

Γ. Παρατήρηση έτοιμων παρασκευασμάτων 

Θα παρατηρήσουμε έτοιμα παρασκευάσματα φυτικών ή ζωικών κυττάρων. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 2Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

Ημερομηνία:…………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας: 

1………………………………………………………………2………………………………………………………………... 

3………………………………………………………….. 4………………………………………………………………….. 

1. Σχεδιάστε σε φύλλο χαρτί τα παρασκευάσματα που είδατε σημειώνοντας όσες 

περισσότερες ενδείξεις μπορείτε. Μην ξεχάσετε να σημειώσετε: α) την τελική 

μεγέθυνση και β) τη χρωστική που τυχόν χρησιμοποιήσατε. 

2. Και η ζύμη και η μούχλα ανήκουν στους μύκητες. Ποια βασική διαφορά 

εντοπίζετε στη δομή τους; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Κατά την ανάπτυξη του ζυμομύκητα (μαγιά) απελευθερώνεται αέριο διοξείδιο 

του άνθρακα. Πώς αξιοποιείται αυτή η ιδιότητα στην παρασκευή ψωμιού; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ - ΑΜΥΛΟ 
 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

 

ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ 

 Να εντοπίσουμε την ύπαρξη πρωτεϊνών και αμύλου σε τρόφιμα 

 Να εξοικειωθούμε με απλές τεχνικές ανάλυσης τροφίμων 

 

3Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ : ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΥ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
  Οι πρωτεΐνες είναι πολυμερείς χημικές ενώσεις που αποτελούνται από 

πολλά αμινοξέα ενωμένα μεταξύ τους. Αποτελούν ίσως τα πιο πολύτιμα 

μακρομόρια των οργανισμών (εξ ου και η ονομασία πρώτες+ίνες) μια και 

επιτελούν πάρα πολλές λειτουργίες: δομικές (πχ κολλαγόνο), ορμονικές (πχ 

ινσουλίνη), συσταλτές (πχ μυοσίνη στους μύες), αποθηκευτικές (πχ 

φερριτίνη), αμυντικές (πχ αντισώματα), μεταφορικές (πχ αιμοσφαιρίνη), 

καταλυτικές (πχ ένζυμα) κά 

   Επομένως, κάθε ετερότροφος οργανισμός πρέπει να προμηθεύεται μέσω 

της τροφής επαρκείς ποσότητες πρωτεϊνών. Βασικές πηγές αποτελούν όλα τα 

είδη κρέατος, τα αβγά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα όσπρια και τα 

δημητριακά. Για τον ανθρώπινο οργανισμό οι πρωτεΐνες ζωικής προέλευσης 

θεωρούνται ανώτερης βιολογικής αξίας.  

  Οι πρωτεΐνες ανιχνεύονται με την αντίδραση διουρίας: Αντιδρούν με το 

χαλκό (γαλάζιο χρώμα) παρουσία μιας βάσης δίνοντας χαρακτηριστικό μωβ 

χρώμα: Αριστερά στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η παρουσία πρωτεϊνών 

με θετική αντίδραση διουρίας. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Το άμυλο είναι ένας αποταμιευτικός πολυσακχαρίτης των φυτικών κυττάρων 

που προκύπτει από την ένωση πολλών μορίων γλυκόζης. Τα μόρια της 

γλυκόζης συντίθενται κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Κύριος ρόλος του 

η αποθήκευση ενέργειας στα φυτά. Βασική πηγή αμύλου αποτελούν τα 

δημητριακά και τα προϊόντα τους, τα όσπρια, η πατάτα κά 

  Το άμυλο ανιχνεύεται επειδή χρωματίζεται έντονα με ιώδιο δίνοντας ένα 

πολύ έντονο βαθύ ιώδες χρώμα όπως φαίνεται στην εικόνα: 

 
   

 

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ   

 Δοκιμαστικοί σωλήνες 

 Ποτήρια ζέσεως 

 Νερό 

 Διάλυμα θειικού χαλκού (CuSO4) 

 Διάλυμα βάσης (πχ υδροξείδιο του νατρίου ΝαΟΗ) 

 Διάλυμα ιωδίου (lugol ή βάμμα ιωδίου) 

 Πατάτα 

 Αλεύρι 

 Αβγό (ασπράδι) 

 Ζωμός κότας 

 Ζάχαρη 

 Βρασμένες φακές 

 Λάδι 

 Αναψυκτικό 

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

1. Διαλύουμε με νερό σε ποτήρια ζέσεως όλα τα τρόφιμα που είναι στερεά. 

Το ασπράδι του αβγού το διαλύουμε σε τετραπλάσια ποσότητα νερού. 

(«Λιώνουμε» πρώτα την πατάτα και τις φακές) 



2. Αριθμούμε 16 (8+8) δοκιμαστικούς σωλήνες σε δυο σειρές. 

3. Στην πρώτη σειρά (8 σωλήνες) βάζουμε λίγο από κάθε τρόφιμο  

4. Προσθέτουμε πρώτα λίγο από το διάλυμα θειικού χαλκού και στη συνέχεια 

λίγο από το διάλυμα βάσης. Αρχικό χρώμα διαλύματος:…………………………….. 

5. Σημειώνουμε το χρώμα σε κάθε διάλυμα. 

6. Στη δεύτερη σειρά (8 σωλήνες) βάζουμε λίγο από κάθε τρόφιμο  

7. Προσθέτουμε διάλυμα ιωδίου σε κάθε σωλήνα. Αρχικό χρώμα 

διαλύματος:…………………………………………………… 

8. Σημειώνουμε το χρώμα σε κάθε διάλυμα. 

9. Πλένουμε τους δοκιμαστικούς σωλήνες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ- 3Η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 

 

Ημερομηνία:…………………………………………………………………………………………….. 

Ονοματεπώνυμα μελών ομάδας: 

1………………………………………………………………2………………………………………………………………... 

3………………………………………………………….. 4………………………………………………………………….. 

1.Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 
Δοκιμαστικός  

σωλήνας 
Περιεχόμενο Πρωτεϊνες (+ ή -) Αμυλο (+ή -) 

1 και 9 Πατάτα   

2 και 10 Αλεύρι   

3 και 11 Αβγό (ασπράδι)   

4 και 12 Ζωμός κότας   

5 και 13 Ζάχαρη   

6 και 14 Βρασμένες φακές   

7 και 15 Λάδι   

8 και 16 Αναψυκτικό   

2. Ποια τρόφιμα θα χαρακτηρίζατε πιο «πλήρη»; Γιατί; 

 

 

 

 

 

 

3.Γιατί όταν τρώμε φακές συνοδεύουμε συνήθως με τυρί; 

 

 

 

4.Προβλέψτε την παρουσία ή μη πρωτεϊνών και αμύλου στα παρακάτω 

τρόφιμα: κονσέρβα τόνου, μέλι, corn flakes. 


