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Από τθν παραγωγι ςτθν κατανάλωςθ 

Θεωρθτικά δεδομζνα-Ρροαπαιτοφμενεσ γνώςεισ 

Στθν επιδερμίδα των φύλλων των φυτών εντοπίηουμε διάφορουσ ςχθματιςμούσ , 
μεταξφ των οποίων και τα ςτόματα.  

 

Τα ςτόματα είναι μικροςκοπικά ανοίγματα ςτθν επιφάνεια των φύλλων , τα οποία 
ςχθματίηονται από ζνα ηεφγοσ εξειδικευμζνων επιδερμικϊν κυττάρων , που 
ονομάηονται καταφρακτικά. Τα καταφρακτικά κύτταρα έχουν ςυνθ́κωσ νεφροειδέσ 
ςχιμα και ανάμεςά τουσ υπάρχει ζνασ κενόσ μεςοκυττάριοσ χϊροσ , μια ςχιςμθ́ θ́ 
πόροσ.  

Μζςω αυτού γίνεται θ ανταλλαγθ́ αερίων (Ο2& CO2), ζτςι ϊςτε τα κφτταρα να 

μποροφν να φωτοςυνκζτουν και να αναπνζουν . Κατά τθ φωτοςφνκεςθ παράγεται 
γλυκόηθ, θ οποία αποτελεί τθν πιο άμεςθ πθγι ενζργειασ για ςχεδόν όλουσ τουσ 
οργανιςμοφσ. Μζροσ τθσ γλυκόηθσ μετατρζπεται ςε άμυλο, που αποτελεί τον κφριο 
αποκθκευτικό πολυςακχαρίτθ των φυτϊν. 



Στο ςτρϊμα των χλωροπλαςτϊν ςχθματίηεται το αφομοιωτικό άμυλο με τθ μορφι 
πολλϊν και μικρϊν αμυλόκοκκων, ενϊ ςτο ςτρϊμα των αμυλοπλαςτϊν 
ςχθματίηεται το αποταμιευτικό άμυλο με τθ μορφι ενόσ μεγάλου ι λίγων μεγάλων 
αμυλόκοκκων (1-40). Σε πολλζσ περιπτϊςεισ οι αμυλόκκοκοι καλφπτουν το ςφνολο 
του αμυλοπλάςτθ, ενϊ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ςπάει ο αμυλοπλάςτθσ και οι 
αμυλόκκοκοι απελευκερϊνονται ςτο κυτταρόπλαςμα. Κάκε φυτό ςχθματίηει 
αμυλόκκουσ με χαρακτθριςτικι μορφι και ςχιμα. 

Τα περιςςότερα από τα φυτικά ορ́γανα που χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ ωσ τροφθ́ π.χ. 
κόνδυλοι, καρποί, ςπζρματα αποτελοφνται κυρίωσ από κφτταρα με αποταμιευτικό 
ρόλο. Τα κύτταρα των οργάνων αυτών αποταμιεύουν άμυλο ςε αμυλοπλάςτεσ  (π.χ. 
κόνδυλοι πατάτασ , καρποί δθμθτριακ ϊν, όπωσ ςιταριοφ , καλαμποκιοφ, ριηιοφ, 
βρϊμθσ, κ.α., ςπζρματα ψυχανκϊν (όςπρια), όπωσ φαςόλια, κουκιά, ρεβίκια κ.α.). 

Τα ψυχανκι επιπλζον περιζχουν πρωτεΐνεσ, φυλικό οξφ, είναι πλοφςια ςε 
μεταλλικά ιόντα και φυτικζσ ίνεσ. 

 

Πργανα-Υλικά  

➔ Μικροςκόπιο 

➔ Απιοντιςμζνο νερό 
Αραιωμζνο διάλυμα Lugol 

➔ Καςετίνα εργαλείων μικροςκοπίασ-Ξυραφάκι/Νυςτζρι-Βελόνα ανατομίασ-
Αντικειμενοφόροι πλάκεσ και καλυπτρίδεσ 

➔ Φφλλα  απο τθλζγραφο(Tradescantia pallida) 

➔Σπζρματα φαςολιοφ(Phaseolus coccineus) 

➔ Χαρτί κουηίνασ  

 



1θ Ρειραματικθ́ διαδικαςία:  πάνω επιδερμίδα φφλλου από φυτό τθλζγραφοσ 

1. Σε μια κακαρθ́ αντικειμενοφόρο πλάκα ςτάηετε μια ςταγόνα νερο.́ 
2. Κόβετε το ένα φύλλο του φυτού με τθ βοθ́κεια του νυςτεριού. 
3. Τυλίγετε το φφλλο ςτο δάκτυλό ςασ (δείκτθ) και με το ξυραφάκι ςχεδόν 

παράλλθλα ςτθν πάνω επιφάνεια του φφλλου  αποκόπτετε ζνα τμιμα τθσ 
επιδερμίδασ του (μικρότερο απο το μικρό μασ νύχι ). Εναλλακτικά, τςακίςτε 
και ςχίςτε το φύλλο από τον τθλζγραφο , ζτςι ϊςτε να απομακρφνετε ζνα 
τμιμα τθσ επιδερμίδασ από τθν επιφάνειά του.  

4. Να κέςετε προςεκτικά το τμθ́μα τθσ επιδερμίδασ που έχετε απομονώςει 
πάνω ςτθ ςταγόνα πο υ έχετε ςτάξει ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα . Αν το 
τμιματθσ επιδερμίδασ ζχει αναδιπλωκεί , οπωςδιποτε το απλϊνετε με τθ 
βοικεια τθσ βελόνασ ανατομίασ. 

5. Σκεπάηετε το παραςκεφαςμα ςασ προςεκτικά με μια καλυπτρίδα.  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΤΗΗΤΗ 

6. Τοποκετιςτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθριςτε το ςε 
κατάλλθλθ μεγζκυνςθ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΤΗΗΤΗ 

Συμπλθρώςτε το φφλλο εργαςίασ  

2θ Ρειραματικθ́ διαδικαςία: κάτω επιδερμίδα φφλλου από φυτό τθλζγραφοσ 

1. Σε μια κακαρθ́ αντικειμενοφόρο πλάκα ςτάηετε μια ςταγόνα νερό. 
2. Κόβετε το ζνα φφλλο του φυτοφ με τθ βοικεια του νυςτεριοφ. 
3. Τυλίγετε το φφλλο ςτο δάκτυλό ςασ (δείκτθ) και με το ξυραφάκι ςχεδόν 

παράλλθλα ςτθν κάτωεπιφάνεια του φφλλου  αποκόπτετε ζνα τμιμα τθσ 
επιδερμίδασ του (μικρότερο απο το μικρό μασ νφχι ). Εναλλακτικά, τςακίςτε 
και ςχίςτε το φύλλο από τον τθλζγραφο , ζτςι ϊςτε να απομακρφνετε ζνα 
τμιμα τθσ επιδερμίδασ από τθν επιφάνειά του.  

4. Να κέςετε προςεκτικά το τμθ́μα τθσ επιδερμίδασ που έχετε απομονώςει 
πάνω (μζςα) ςτθ ςταγόνα που έχετε ςτάξει ςτθν αντικειμενοφόρο πλάκα . Αν 
το τμθ́μα τθσ επιδερμίδασ έχει αναδιπλωκεί, οπωςδιποτε το απλϊνετε με τθ 
βοικεια τθσ βελόνασ ανατομίασ. 

5. Σκεπάηετε το παραςκεφαςμα ςασ προςεκτικά με μια καλυπτρίδα.  

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΤΗΗΤΗ 

6. Τοποκετιςτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθριςτε το ςε 
κατάλλθλθ μεγζκυνςθ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΤΗΗΤΗ 

Συμπλθρώςτε το φφλλο εργαςίασ  



3θ Ρειραματικθ́ διαδικαςία: ςπζρμα φαςολιοφ 

1. Αφαιρζςτε από ζνα φαςόλι το περιςπζρμιο και διαχωρίςτε το ςτισ 
δφο κοτυλθδόνεσ του. 

2. Ξφςτε ελαφρά με το νυςτζρι τθν εςωτερικι πλευρά μιασ 
κοτυλθδόνασ και με τθ βοικεια τθσ ανατομικισ βελόνασ απλϊνετε 
μια πολφ μικρι ποςότθτα του ξφςματοσ πάνω ςτθν αντικειμενοφόρο 
πλάκα. 

3. Προςκζςτε μια ςταγόνα αραιωμζνο διάλυμα Lugol και καλφψτε το 
παραςκεφαςμα με καλυπτρίδα. 

4. Αφαιρζςτε τθν τυχόν περίςςεια τθσ χρωςτικισ με ζνα διθκθτικό 
χαρτί. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΤΗΗΤΗ 

5. Τοποκετιςτε το παραςκεφαςμα ςτο μικροςκόπιο και παρατθριςτε 
το ςε κατάλλθλθ μεγζκυνςθ. 

ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΡΙΤΗΗΤΗ 

Συμπλθρώςτε το φφλλο εργαςίασ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ: 
 

Ρειραματικι διαδικαςία 1 

1. Στθν κατάλλθλθ μεγζκυνςθ ςχεδιάςτε ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ παρακάτω μερικζσ (3-4) 
δομζσ που παρατθρείτε ςτο μικροςκόπιο με τθν 1θ πειραματικι διαδικαςία 
(πάνω επιδερμίδα φφλλου τθλζγραφου)  

2. Δείξτε με βζλθ ζνα  ςτόμα , τα καταφρακτικά κύτταρά του , ζνα επιδερμικό 
κφτταρο και ζνα χλωροπλάςτθ.  

 

Μεγεκυντικι ικανότθτα:  

προςοφκάλμιου 
φακοφ:.......................  

αντικειμενικοφ 
φακοφ:.........................  

Τελικι 
μεγζκυνςθ:..........................  

 

Ρειραματικι διαδικαςία 2 

1. Σχεδιάςτε παρακάτω ςτθν κατάλλθλθ μεγζκυνςθ ΜΕ ΜΟΛΥΒΙ μερικζσ (3-4) 
δομζσ που παρατθρείτε ςτο μικροςκόπιο με τθν 2θ πειραματικι διαδικαςία 
(κάτω επιδερμίδα φφλλου τθλζγραφου) 
Ονομάςτε τισ διαμορφϊςεισ- οργανίδια που παρατθριςατε. 

 

Μεγεκυντικι ικανότθτα:  

προςοφκάλμιου 
φακοφ:.......................  

αντικειμενικοφ 
φακοφ:.........................  

Τελικι μεγζκυνςθ:..........................  

 

 



 

Ρειραματικι διαδικαςία 3 

Σχεδιάςτε 4-5 χαρακτθριςτικοφσ αμυλόκκοκουσ ςτθν κατάλλθλθ μεγζκυνςθ με όςο 
δυνατόν περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 

 

Μεγεκυντικι ́ικανότθτα: 

προςοφκάλμιου 
φακοφ:.......................  

αντικειμενικοφ 
φακοφ:.........................  

Τελικι μεγζκυνςθ:..........................  

 

 

Ερωτιςεισ: 

1. Σε ποια επιφάνεια των φύλλων παρατθρθ́ςατε να υπάρχουν περιςςότερα 
ςτόματα; Να δώςετε μία εξθ́γθςθ γιατί μπορεί να ςυμβαίνει αυτο.́  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Ποιο άλλο φαινόμενο πραγματοποιείται μζςω των ςτομάτων των φυτϊν; 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

3. Γιατί θ γλυκόηθ που παράγεται από τα φυτά αποτελεί τθν πιο άμεςθ πθγι 
ενζργειασ για ςχεδόν όλουσ τουσ οργανιςμοφσ; 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 



 

4. Τα φαςόλια από πολλοφσ χαρακτθρίηονται ωσ υπερτροφι. Συμφωνείτε με 
τθν παραπάνω κζςθ; Να ςχολιάςετε. 

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

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

Συμπλθρωματικζσ ςθμειϊςεισ 

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

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

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

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΘΕΣΗ:…………. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Από επιτθρθτι 

 ΕΩΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

      

Ράνω 
επιδερμίδα 

ΧΗΣΗ 
ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟΥ 

Ρροετοιμαςία 
παραςκευάςματοσ 

4   

 Απουςία 
φυςαλίδων 

2   

 Σωςτι εςτίαςθ 3   

 Σωςτι εναλλαγι 
φακών 

3   

 Ζνταςθ φωτιςμοφ 2   

Κάτω 
επιδερμίδα 

ΧΗΣΗ 
ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟΥ 

Ρροετοιμαςία 
παραςκευάςματοσ 

4   

 Απουςία 
φυςαλίδων 

2   

 Σωςτι εςτίαςθ 3   

 Σωςτι εναλλαγι 
φακών 

3   

 Ζνταςθ φωτιςμοφ 2   

Φαςόλι ΧΗΣΗ 
ΜΙΚΟΣΚΟΡΙΟΥ 

Ρροετοιμαςία 
παραςκευάςματοσ 

4   

 Απουςία 
φυςαλίδων 

2   

 Σωςτι εςτίαςθ 3   

 Σωςτι εναλλαγι 
φακών 

3   

 Ζνταςθ φωτιςμοφ 2   

      

Γενικι 
Εικόνα 

 Συνεργαςία 3   

 Χριςθ εξοπλιςμοφ 2   

 Κατάςταςθ 
πάγκου ςτο τζλοσ 

3   

     

Μερικό 
ςφνολο 

  50   

 

 

 



Από υπεφκυνο 

 ΕΩΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΡΑΑΤΗΗΣΕΙΣ 

      

Ρείραμα 1  Σχζδιο 5   

Ενδείξεισ 3   

Μεγζκυνςθ 2   

Ρείραμα 2  Σχζδιο 5   

Ενδείξεισ 3   

Μεγζκυνςθ 2   

Ρείραμα 3  Σχζδιο 5   

Ενδείξεισ 3   

Μεγζκυνςθ 2   

Μερικό 
ςφνολο 

  30   

 

Γραπτζσ 
ερωτιςεισ 

1  5   

2  5   

3  5   

4  5   

Μερικό 
ςφνολο 

  20   

 

Γενικό 
ςφνολο 

  100   

 


