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ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 
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ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ  

ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ 
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ΕΚΦΕ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΤΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Μ: βιολόγος, εκπαιδευτικός 



Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΟΗΣ 





Το τμήμα του φύλλου που καλύφθηκε έχει αλλάξει χρώμα και δεν είναι τόσο πράσινο όσο το ακάλυπτο γιατί δεν 

ήρθε σε επαφή με τον ήλιο. 

Για να έχουμε αισθητά αποτελέσματα στη διαφορά του χρώματος που οφείλεται στην διαφορετική ποσότητα 

της χλωροφύλλης στο φύλλο 

Όταν μελετάμε έναν παράγοντα πρέπει να κρατάμε τους άλλους παραγοντες (εδώ: φωτισμός, πότισμα) που 

μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα σταθερούς για να έχουμε αξιόπιστα συμπεράσματα 



Άλλες προτάσεις…………  
1) Καλύπτουμε ολόκληρα φύλλα με αλουμινόχαρτο και παρατηρούμε τη διαφορά  

 στο χρώμα των φύλλων. 

 

 

Φύλλο που ήταν 

καλυμμένο με 

αλουμινόχαρτο 

Φύλλο ακάλυπτο 



 Εργαστηριακή άσκηση 

«Βλάστηση σπερμάτων» 

Πορεία εργαστηριακής άσκησης: 

Υλικά και όργανα: 

• 2 διαφανή βάζα 

•Ξερά φασόλια γίγαντες ή 

φακές 

•Βαμβάκι 

•Νερό 

Τοποθετούμε σε κάθε βαζάκι βαμβάκι και το ποτίζουμε. Τοποθετούμε πάνω του τα σπέρματα. Το 

ένα βαζάκι το τοποθετούμε σε φωτεινό σημείο και το άλλο σε σκοτεινό (π.χ σε μια ντουλάπα ή σε 

ένα συρτάρι). 

Μετά από 4-5 ημέρες τα σπέρματα θα βλαστήσουν. Σε 7 με 10 ημέρες μπορούμε να 

συγκρίνουμε τα φυτά. Ποτίζουμε τα φυτά κατά τη διάρκεια της άσκησης με την ίδια συχνότητα και 

την ίδια ώρα. 

 

 

Τα σπέρματα κάτω από κατάλληλες συνθήκες βλαστάνουν και δίνουν ένα καινούριο φυτό. Οι θρεπτικές ουσίες του 

ενδοσπερμίου θα βοηθήσουν το νεαρό φυτό στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής του. Είναι απαραίτητες μέχρι τη στιγμή που 

το φυτό θα μπορεί να φωτοσυνθέτει. Για το λόγο αυτό σπέρματα που βρίσκονται σε συνθήκες σκότους μπορούν  να 

βλαστήσουν αλλά τα νεαρά φυτά που προκύπτουν διαφέρουν στο ύψος του βλαστού και στο χρώμα των φύλλων. Τα φυτά 

στο σκοτάδι είναι ψηλότερα με τη συμβολή ορμονών ανάπτυξης που ενεργοποιούνται καλύτερα στο σκοτάδι και τα φύλλα 

γίνονται χλωρωτικά εξαιτίας της έλλειψης χλωροφύλλης η οποία ενεργοποιείται με το φως. 



Φύλλο εργασίας 

1. Συμπληρώστε τους παρακάτω πίνακες με βάση τις παρατηρήσεις σας για την ανάπτυξη των φυτών  σημειώνοντας  το 
ύψος του βλαστού  και το χρώμα τους: 

 

χρόνος Περιγραφή (φυτό στο φως)  

α) Ύψος βλαστού (cm):……… 

β) Χρώμα φύλλων:………….. 

0 ημέρες Φύτευση των σπερμάτων 

7 ημέρες α) 

β) 

10 ημέρες α) 

β) 

12 ημέρες α) 

β) 

14 ημέρες α) 

β) 

16 ημέρες α) 

β) 

18 ημέρες α) 

β) 

20 ημέρες α) 

β) 

χρόνος Περιγραφή (φυτό στο σκοτάδι) 

α) Ύψος βλαστού (cm): 

β) Χρώμα φύλλων: 

0 ημέρες  Φύτευση των σπερμάτων 

 

7 ημέρες α) 

β) 

10 ημέρες α) 

β) 

12 ημέρες 

 

α) 

β) 

14 ημέρες α) 

β) 

16 ημέρες α) 

β) 

18 ημέρες α) 

β) 

20 ημέρες 

 

α) 

β) 

Ονοματεπώνυμο:……………….. 

Τμήμα:……. 



2. Τι παρατηρείτε σχετικά με το ύψος των φυτών στο φως και στο σκοτάδι; 

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

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

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

3. Πού οφείλεται η διαφορά στο ύψος των βλαστών κατά τη γνώμη σας; 

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

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

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

4. Γιατί τα φύλλα στο σκοτάδι είναι χλωρωτικά; 

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

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



• Εργαστηριακή άσκηση 7 του εργαστηριακού οδηγού της Α΄ Γυμνασίου σελ.25 



Για να παραχθεί άμυλο με τη φωτοσύνθεση 

Απομακρύνουμε τη χλωροφύλλη που έχει πράσινο χρώμα για να γίνει ορατό το άμυλο το οποίο θα αντιδράσει με το lugol 

και θα δώσει το χαρακτηριστικό μπλε-μαύρο χρώμα 



Δεξιά: σταγόνα lugol (χρώμα κόκκινο-καφέ) 

Αριστερά:επίδραση lugol με άμυλο. Χρωματίζεται μαύρο-

μπλε 

 

Αποχρωματισμένο φύλλο και επίδραση με lugol. 

Φαίνονται οι στικτές μαύρες περιοχές που 

δηλώνουν την παρουσία αμύλου 

Προτάσεις: 1) Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διχρωμαστικό φύλλο κισσού ή τηλέγραφου και να ακολουθήσουμε τα 

βήματα της 7 άσκησης του εργαστηριακού οδηγού 

2) Προτείνεται μικροσκοπική παρατήρηση χλωροπλαστών που περιέχουν τη χλωροφύλλη σε  τομές φύλλων ή βλαστών 

(π.χ. από βλαστό υάκινθου ή από φύλλα elodea) 

3) Προτείνεται μικροσκοπική παρατήρηση αμυλοκόκκων στα σπέρματα φασολιού 

Αμυλόκοκκοι φασολιού 





Παρατηρούμε ότι το σημείο της τομής έχει χρωματιστεί γεγονός που φανερώνει τη μεταφορά του νερού μέσα στο 

οποίο είναι διαλυμένη η χρωστική. 

Χρησιμοποιούμε τη χρωστική για να γίνει αντιληπτή η μεταφορά του νερού το οποίο δεν μπορεί να εντοπιστεί 

λόγω της διαφάνειας του. 

Παρατηρούμε τη μεταφορά του νερού με τη βοήθεια του χρώματος που έχει αποκτήσει με την χρωστική. Η 

διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται μέσω του αγωγού ιστού του φυτού που διατρέχει όλο το φυτό διακινώντας τις 

διαλυμένες ουσίες στο νερό από τις ρίζες προς το φύλλωμα 



Προτάσεις: Τοποθετούμε τέσσερις βλαστούς σέλερι ίδιου πάχους με τον ίδιο αριθμό φύλλων σε ένα ποτήρι με 

χρωστική και καλύπτουμε τα φύλλα των δυο φυτών  με  διάφανη μεμβράνη. 

Ακολουθούν καταγραφές του ύψους της χρωστικής στους βλαστούς ανά δυο (ένα ακάλυπτο και ένα καλυμμένο) 

σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα. Κόβουμε τους βλαστούς σε απόσταση 1 εκατοστό από τη βάση και 

προσέχουμε αν χρωματίστηκε το σημείο τομής. Αν διαπιστώσουμε ότι ανέβηκε το νερό μέχρι εκείνο το σημείο 

κόβουμε ψηλότερα κατά ένα εκατοστό μέχρι να το εντοπίσουμε κ.ο.κ 

Φύλλο εργασίας:  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ 

 

1. Καταγράψτε τις μετρήσεις στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

 
Χρόνος σε min Καλυμμένα φύλλα Ακάλυπτα φύλλα 

5 λεπτά 

10 λεπτά 

15 λεπτά 

20 λεπτά 

Ύψος χρωστικής 



2. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η διαφορά στο ύψος της χρωστικής στα δυο δείγματα; 

Στην διακοπή της διαπνοής που γίνεται μέσω των στομάτων και λειτουργεί σαν αντλία απορρόφησης ουσιών από το 

έδαφος 

3. Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω πίνακα σχεδιάστε τις καμπύλες που προκύπτουν και για τα καλυμμένα φύλλα και για τα 

ακάλυπτα από τη σχέση του ύψους που φτάνει η χρωστική με το χρόνο 

Ύψος 

χρωστικής 

Χρόνος (λεπτά) 



Μικροσκοπική παρατήρηση αγωγού ιστού σε βλαστό φασολιάς,σέλινου ή καρότου 

Αγωγός ιστός σε βλαστό σέλινου μετά από 

χρωματισμό 

Τομή φύλλου όπου διακρίνεται ο αγωγός ιστός 

δηλ. το φλοίωμα και το ξύλωμα 





άσκηση 
άσκηση 

άσκηση 
 άσκηση 

75 
85 

95 
110 

128 

Όσο αυξάνεται η διάρκεια της άσκησης αυξάνεται ο ρυθμός των σφυγμών 

Ο ρυθμός της αναπνοής είναι αντίστοιχος με το ρυθμό των σφυγμών 

¨Όσο πιο έντονη γίνεται η άσκηση τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις σε ενέργεια την οποία 

εξασφαλίζει ο οργανισμός μέσω της κυτταρικής αναπνοής με την κατανάλωση οξυγόνου. Το 

οξυγόνο που απαιτείται και πρέπει να διανεμηθεί σε όλους τους μυς είναι περισσότερο για 

το λόγο αυτό αυξάνεται η καρδιακή λειτουργία και  κατά συνέπεια ο  ρυθμός της αναπνοής 



Αυξάνεται η κατανάλωση του οξυγόνου κατά τη διάρκεια της άσκησης 

Από την ανάλυση των διαγραμμάτων βγάζουμε τα παραπάνω συμπεράσματα 



Πρόταση: Μπορούμε να ανιχνεύσουμε τι περιέχει ο εκπνεόμενος αέρας του 

ανθρώπου φυσώντας με ένα καλαμάκι μέσα σε διάλυμα ασβεστόνερου το οποίο θα 

θολώσει ή σε νερό που περιέχει το δείκτη μπλε της βρωμοφαινόλης (ή 

οποιουδήποτε άλλου δείκτη), στο οποίο έχουν προστεθεί σταγόνες διαλύματος  

NaOH (έτσι ώστε ο δείκτης να πάρει το χρώμα που έχει στη βασική περιοχή), από 

μπλε θα μετατραπεί σε κίτρινο. 

 

 



Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΕ ΕΝΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 







Παρουσιάζει αρκετή ποικιλομορφία οργανισμών 

Περιλαμβάνονται αντιπροσωπευτικά είδη φυτών της περιοχής 



Κάθε πλευρά του τετραγώνου στο έδαφος μήκους 1 μέτρου αντιστοιχεί στη μια πλευρά του 

τετραγώνου στο χαρτί μήκους 10 εκατοστών. ‘Eτσι το 1m στο έδαφος αντιστοιχεί σε 10 cm στο χαρτί ή 

τα 10 cm στο έδαφος με 1 cm στο χαρτί. Αν υποθέσουμε π.χ ότι οι θάμνοι καλύπτουν 3 τετραγωνάκια 

του χαρτιού τότε καλύπτουν μια έκταση 30 cm2 στο έδαφος σε ποσοστό 3% 

Για τη σύσταση του εδάφους που μπορεί να είναι αμμώδες, πετρώδες, την ηλιοφάνεια , την 

υγρασία κ.α. 

Παρατηρώ μαργαρίτες, κισσό, σκυλάκια κ.α. 





23/11/201                     3γρ  3γρ 3γρ 

Η περιοχή με τη μεγαλύτερη υγρασία ευνόησε την ανάπτυξη των μικροοργανισμών (αποικοδομητών) 

και για το λόγο αυτό ο ρυθμός αποικοδόμησης ήταν ταχύτερος. 

Για να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των αποικοδομητών στο υλικό μας 

Γιατί διαφέρουν οι συνθήκες που επικρατούν στις διάφορες περιοχές όπως η υγρασία, η σύσταση 

του εδάφους, η θερμοκρασία κ.α. με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η ανάπτυξη των αποικοδομητών 

Το πλαστικό , το γυαλί ,το νάυλον δεν αποικοδομούνται γιατί οι αποικοδομητές δεν έχουν τη 

δυνατότητα να μεταβολίσουν τα συγκεκριμένα υλικά 

15/12/2014 2,1 γρ. 

      

2,5γρ 

      

2,3γρ 



• Πρόταση: Μέτρηση του ρυθμού αποικοδόμησης φύλλων μέσα στο εργαστήριο. 

 

• Μπορούμε να κάνουμε την εργαστηριακή άσκηση σε μικροκλίμακα φυτεύοντας φακές σε κεσεδάκια με βαμβάκι. Μετά από 15 ημέρες, 

μετά τη βλάστηση των σπερμάτων, προχωρούμε σε συλλογή των φυτών, στο ζύγισμά τους και ξήρανση στο φούρνο. Ακολουθεί η 

τοποθέτησή τους σε σακουλάκια και το θάψιμο τους σε δοχεία με χώμα φροντίζοντας να υπάρχουν  διαφορετικές συνθήκες π.χ. 

υγρασίας , θερμοκρασίας, ηλιοφάνειας, σύσταση χώματος κ.α. 

• Ολοκληρώνουμε την άσκηση σύμφωνα με τα βήματα που μας υποδεικνύει ο εργαστηριακός οδηγός και καταλήγουμε σε συμπεράσματα 

για το κάτω από ποιες συνθήκες ευνοείται η διαδικασία της αποικοδόμησης της οργανικής ύλης, εδώ:των φύλλων. 
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