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                                        ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Στολείο………………………………………………………………………… 
Όνομα 
μαθηηή………………………………………………………………..Όνομα 
μαθηηή……………………………………………………………….. 
Όνομα μαθηηή……………………………………………………………….. 
Θεωρηηικές επιζημάνζεις 

Τα βηνκόξηα πνπ ζπλαληάκε ζηα θύηηαξα είλαη κεηαμύ άιισλ νη πξσηεΐλεο, 

άκπιν, γιπθνγόλν, κνλνζαθραξίηεο, λνπθιετθά νμέα θαη ιηπίδηα.Η αλίρλεπζε 

απηώλ ησλ κνξίσλ κπνξεί λα γίλεη κε θάπνηεο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο, ραξαθηεξηζηηθέο γηα θάζε 

θαηεγνξία βηνκνξίσλ. 

Τν άκπιν ηαπηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ηνπ Lugol. Η εκθάληζε ηώδνπο 

ρξώκαηνο ζε έλα δηάιπκα ζην νπνίν έρεη πξνζηεζεί Lugol, ππνδειώλεη ηελ 

παξνπζία ακύινπ. Δπηπιένλ, ε παξνπζία ακύινπ κπνξεί λα πηζηνπνηεζεί θαη 

κε ηε ρξήζε κηθξνζθνπίνπ. Τν αληηδξαζηήξην Benedict αιιάδεη ρξώκα ζε έλα 

δηάιπκα εάλ πεξηέρεη κνλνζαθραξίηεο. Η ύπαξμε πξσηετλώλ πξνζδηνξίδεηαη 

κε ηελ αιιαγή ηνπ ρξώκαηνο δηαιύκαηνο CuSO4 ζε αιθαιηθό πεξηβάιινλ. 

 Όζνλ αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ακύινπ απαηηνύληαη 4 ζηαγόλεο 

δηαιύκαηνο Lugol. 

 Από ην αληηδξαζηήξην Benedict, απαηηνύληαη πεξίπνπ 20 ζηαγόλεο 

πξνθεηκέλνπ λα αληρλεύζεηε κνλνζαθραξίηεο. Σηελ πεξίπησζε 

αλίρλεπζεο κνλνζαθραξηηώλ, ηα δηαιύκαηα ζεξκαίλνληαη ζε 

πδαηόινπηξν γηα πεξίπνπ 5min θαη  ν ρεηξηζκόο ησλ δνθηκαζηηθώλ 

ζσιήλσλ γίλεηαη κε ρξήζε μύιηλεο ιαβίδαο.  

 Γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ πξσηετλώλ, πξνζηίζεληαη πεξίπνπ 20 ζηαγόλεο 

δηαιύκαηνο NaOH θαη 20 ζηαγόλεο δηαιύκαηνο CuSO4 

 Από θάζε άγλσζην δείγκα, πξνζζέζηε 2mL ζε θάζε δνθηκαζηηθό 

ζσιήλα.  

 Χξεζηκνπνηείζηε γάληηα γηα λα απνθύγεηε ηελ επαθή κε ηα 

αληηδξαζηήξηα. Σε πεξίπησζε επαθήο κε γπκλά ρέξηα μεπιύλεηε θαιά 

κε άθζνλν λεξό. 

 Ξεπιύλεηε ηνπο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο κεηά ην ηέινο θάζε 

πεηξάκαηνο. 

 

 

 

 



 

Δρώηημα 
Σαο δίλνληαη ηξίαδηαιύκαηα άγλσζηεο ζύζηαζεο κε ηηο ελδείμεηο Α , Β θαη Γ. 

Τί είδνπο βηνκόξηα πεξηέρεη ην θάζε δηάιπκα; 

Οργάνωζη διαδικαζίας 

Γηα λα απαληήζεηε ζην παξαπάλσ εξώηεκα ζα πξέπεη:   

 Να πεξηγξάςεηε ηξείο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεογηα ηελ αλίρλεπζε 

ακύινπ, κνλνζαθραξηηώλ θαη πξσηεΐλεο.  

 Γηα θάζε δηαδηθαζία λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηξείο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο, 

έλα γηα θάζε δείγκα, κε ραξαθηεξηζκό Α, Β, Γ αληίζηνηρα. 

 Να εθηειέζεηε ην αληίζηνηρν πείξακα αλίρλεπζεο. 

 Να ζπκπιεξώζεηε ηα απνηειέζκαηα ζαο ζηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο 

ζην θύιιν απαληήζεσλ. 

 Να πξνεηνηκάζεηε έλα παξαζθεύαζκα από ην δηάιπκα πνπ πεξηέρεη 

άκπιν, λα ην παξαηεξήζεηε ζην κηθξνζθόπην θαη ζηε ζπλέρεηα λα ην 

απεηθνλίζεηε.  

 Να  απαληήζεηε ζηηο εξσηήζεηο. 

 
Δηθόλα κε δηαθνξεηηθά είδε ακπινθόθθσλ. 

 

Απαιηούμενα σλικά 

 Σηήξηγκα κε ηξείο δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο 

 Ξύιηλα θαιακάθηα 

 Χαξηί θνπδίλαο 

 Μηθξνζθόπην κε θαζεηίλα κηθξνζθνπίαο 

 Αληηθεηκελνθόξνη θαη θαιππηξίδεο 

 Πιαζηηθό θηαιίδην κε απνζηαγκέλν λεξό 

Σηνλ θεληξηθό πάγθν 

 Άγλσζηνδηάιπκα Α 

 Άγλσζην δηάιπκα Β 

 Άγλσζην δηάιπκα Γ 



 Lugol 

 Αληηδξαζηήξην Benedict 

 Γηάιπκα CuSO4 

 Γηάιπκα ΝαΟΗ 

 Γθαδάθηα 

 Ξύιηλεο ιαβίδεο 

 Πνηήξηα δέζεο 

 Ψύθηξεο 

 Γπάιηλε ιεθάλε 

 Γνρείν κε απνζηαγκέλν λεξό 

 Μαξθαδόξνη 

Φύλλο απανηήζεων 

Ι. Γηα ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο ακύινπ: 

-Αθνινπζνύκε ηελ εμήο δηαδηθαζία………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

ΙΙ.Γηα ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο κνλνζαθραξίηε 

-Αθνινπζνύκε ηελ εμήο δηαδηθαζία………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

ΙΙΙ. Γηα ηε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο πξσηετλώλ 

-Αθνινπζνύκε ηελ εμήο δηαδηθαζία………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Σπκπιεξώζηε ηνπο πίλαθεο: 
 
1.Αλίρλεπζε ακύινπ 

 Αξρηθό ρξώκα Τειηθό ρξώκα Ύπαξμε ακύινπ 

Γείγκα Α    

Γείγκα Β    

Γείγκα Γ    



 

 
2.Αλίρλεπζε κνλνζαθραξίηε 

 Αξρηθό ρξώκα Τειηθό ρξώκα Ύπαξμε ζαθράξσλ 

Γείγκα Α    

Γείγκα Β    

ΓείγκαΓ    

 

 
3.Αλίρλεπζε πξσηετλώλ 

 Αξρηθό ρξώκα Τειηθό ρξώκα Ύπαξμε πξσηεΐλεο 

Γείγκα Α    

Γείγκα Β    

Γείγκα Γ    

 
Τειηθά απνηειέζκαηα 

 Ύπαξμε ακύινπ Ύπαξμε 
πξσηετλώλ 

Ύπαξμε 
κνλνζαθραξίηε 

Γείγκα Α    

Γείγκα Β    

Γείγκα Γ    

 

IV.Γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη παξαηήξεζε κηθξνζθνπηθνύ παξαζθεπάζκαηνο 

αθνινπζήζακε ηελ εμήο δηαδηθαζία ………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………. 

 

 

 

 

Δρωηήζεις 

1.Πνηά από ηα βηνκόξηα πνπ αληρλεύζαηε αλήθνπλ ζε κηα κεγαιύηεξε  

θαηεγνξία θαη πνηά είλαη απηή; 

………………………………………………………………………………  

2.Με βάζε ηηο πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζαηε πνην δηάιπκα 

πεξηέρεηθαη ηα ηξία είδε βηνκνξίσλ , πνην πεξηέρεη δπν είδεβηνκνξίσλ θαη πνην  

δελ πεξηέρεη θαλέλα. 



…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

3.Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ζαο, λα πξνζδηνξίζεηε πνην δηάιπκα πξνέξρεηαη 

από θπηηθό νξγαληζκό;.Να δηθαηνινγήζεηε ηελ απάληεζε ζαο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

4. Οη πξσηεΐλεο θαη εηδηθόηεξα  ηα έλδπκα, ζε αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο ή pH 

ράλνπλ ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο. Τη επηπηώζεηο πηζαλόλ ζα επέθεξε ζε θάζε 

έλα από ηα δείγκαηα Α θαη Β  θαη Γ ε ζέξκαλζή ηνπο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………  

5. Έλα από ηα δείγκαηα, ζαο δόζεθε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ <κάξηπξαο>. 

Πνηό είλαη απηό θαη ζε πνηα πεξίπησζε ζαο βνήζεζε πεξηζζόηεξν; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


