
ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

…… ΓΥΜΝΑΣΙΟ ………………….

Φύλλο εργασίας για το εργαστήριο 
μικροσκοπικής παρατήρησης κυττάρων ή ιστών

Τάξη/τμήμα: Ομάδα:
Ονόματα μελών της ομάδας

Εργασία 1: Εξερεύνηση του μικροσκοπίου

Να επιλέξετε τις κατάλληλες ενδείξεις για να συμπληρώσετε τα κενά στο σχήμα:
Προσοφθάλμιος,  Αντικειμενικοί, Χ40, Χ100, Χ400, Χ1000, χονδρικής (εστίασης), λεπτομερούς 
(εστίασης) 
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………………………
… φακός
Μεγέθυνση :Χ 

………………………...
φακοί

Κόκκινος φακός
Μεγέθυνση: Χ…. 

Κίτρινος φακός
Μεγέθυνση: Χ      

Μπλε φακός
Μεγέθυνση:…… Χ 

Άσπρος  φακός   
Μεγέθυνση: Χ…

(4) Κοχλίας  ………………..……  εστίασης

(3) Κοχλίας  ………………….. εστίασης και 
κίνησης της τράπεζας   πάνω – κάτω 
κάτωκατακόρυφης κίνησης της  τράπεζας

Κοχλίες κίνησης της τράπεζας
(δεξιά – αριστερά, μπρος – πίσω)

Λάμπα φωτισμού  

Διάφραγμα

Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 04: Ιωάννης Βλάχος
Υπεύθυνος ΕΚΦΕ: Κώστας Παναγούλιας
Συνεργάτης Βιολόγος ΕΚΦΕ: Ηλίας Κουντούπης



Εργασία 2: Παρατήρηση των κυττάρων αίματος, από μόνιμο παρασκεύασμα)

      (Α)           (Β)                  (Γ)                                                  (Δ)                                        (Ε)
Φωτογραφίες των κυττάρων του αίματος . όπως φαίνονται με το σχολικό μικροσκόπιο:
(Α) με τον κόκκινο φακό (μεγέθυνση Χ40)
(Β)με τον κίτρινο φακό (μεγέθυνση Χ100)
(Γ) με τον πράσινο φακό (μεγέθυνση χ400)
Στη φωτογραφία (Ε) φαίνεται  το λευκό αιμοσφαίριο με τον πυρήνα του χρωματισμένο μπλε
Στη φωτογραφία (Δ) να συμπληρώσετε τις ενδείξεις: Ερυθρό αιμοσφαίριο, λευκό αιμοσφαίριο, 

πυρήνας (λευκού αιμοσφαιρίου),πλάσμα
Να συμπληρώσετε το κενό της πρότασης: Το αίμα αποτελείται από …………..…

Εργασία 3: Παρατήρηση εικόνων με ιστούς
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(Α) Επιθηλιακός ιστός του θυρεοειδούς αδένα. 
Με βέλη να επισημάνετε ένα κύτταρο και στο 
κύτταρο να επισημάνετε  τον πυρήνα και την 
πλασματική μεμβράνη του  

(Β) Συνδετικός ιστός:Το εσωτερικό τοίχωμα του 

ακουστικού τυμπάνου. Να επισημάνετε τους 
πυρήνες  των κυττάρων που συγκροτούν το 
τοίχωμα

(Γ) Νευρικός ιστός από το φλοιό του 
εγκεφάλου. Να δείξετε με βέλη τα κύτταρα και 
τις αποφυάδες τους (με τις οποίες τα νευρικά 
κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους και 
σχηματίζουν νευρικά κυκλώματα). Σε κάθε 
κύτταρο να εντοπίσετε τον πυρήνα του

(Δ) Επιθηλιακός ιστός από τους νεφρούς. Να 
δείξετε με κατάλληλες ενδείξεις τα κύτταρα, 
τους πυρήνες και τις πλασματικές 
(κυτταρικές)μεμβράνες



Εργασία 4: Μικροσκοπική παρατήρηση φυτικών κυττάρων από τον  φλοιό του 
κρεμυδιού

1. Να σχεδιάστε τα κύτταρα της επιδερμίδας του 
κρεμμυδιού, όπως τα βλέπετε  στο οπτικό σας πεδίο όταν 
τα παρατηρείτε με τον κίτρινο ή με τον μπλε φακό. Με βέλη 
να σημειώσετε στην εικόνα το κυτταρικό τοίχωμα, τον 
πυρήνα και το κυτταρόπλασμα ενός κυττάρου. Να 
προσέξετε να αποδώσετε αναλογικά το μέγεθος και τη 
θέση του πυρήνα.  

2.   Γιατί ο πυρήνας βάφεται  έντονα από τη 
χρωστική σε σχέση με τα άλλα συστατικά του κυττάρου; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3.  Ποιο είναι το σχήμα του πυρήνα και ποια θέση καταλαμβάνει συνήθως στα φυτικά κύτταρα 
(και γιατί);
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….

4.  Το θεωρητικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε με την άσκηση της μικροσκοπικής 
παρατήρησης των κυττάρων είναι ότι « Οι ζωντανοί οργανισμοί ο υμένας του φλοιού των κρεμμυδιών 
αποτελούνται από ……………….»;

Εργασία 5: Παρατήρηση του φυτικού ιστού της επιδερμίδας των φύλλων και των 
καταφρακτικών κυττάρων.

  1.   Να σχεδιάστε τα κύτταρα της κάτω 
επιδερμίδας του φύλλου και τα «στόματα» της. .
 Να επεξηγήσετε και να διασαφηνίσετε σε κάποιον άλλο 
παρατηρητή , με κατάλληλες ενδείξεις (βέλη), τι βλέπει 
στην εικόνας σας ( αν βλέπει κύτταρα και τι είδους ,αν 
βλέπει πυρήνες των κυττάρων, αν βλέπει κυτταρικά 
τοιχώματα , αν βλέπει στόματα κ.λ.π.)

2. Ποιος είναι ο ρόλος των στομάτων;
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….

3. Τι είναι ιστός;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….
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4. Τι είναι όργανο; Γιατί η επιδερμίδα του φύλλου μπορεί να αντιμετωπιστεί ως όργανο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………………………………………………………………….

Εργασία 6: Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος: «Κύτταρα ιστών της ρίζας 
κρεμμυδιού που βρίσκονται σε διάφορες φάσεις του κυτταρικού τους κύκλου»

1.   Να σχεδιάσετε τα κύτταρα του ιστού της ρίζας κρεμμυδιού, όπως παρουσιάζονται στο 
οπτικό σας πεδίο.. Να χρησιμοποιήσετε κατάλληλες ενδείξεις για να επισημάνετε τα διάφορα 
κυτταρικά στοιχεία 

2. Κυκλώστε και επισημάνετε με ενδείξεις στην επόμενη εικόνα -  τα  κύτταρα που 
βρίσκονται στη μεσόφαση και κύτταρα που βρίσκονται στη φάση της μίτωσης . 

Να επισημάνετε στην παραπάνω εικόνα ένα κύτταρο όπου το κεντρομερίδιο διαιρείται και οι αδελφές 
χρωματίδες αποχωρίζονται 
Εργασία 7:Παρατήρηση του ζωικού ιστού 
(επιθηλιακά κύτταρα του στοματικού βλεννογόνου)
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1. Να σχεδιάσετε 1 -2 κύτταρα επιθηλιακού  από το στοματικό βλεννογόνο που παρατηρείτε 
στο οπτικό σας πεδίο. 

2. Σ’ ένα τουλάχιστον κύτταρο να επισημάνετε τον πυρήνα, και το κυτταρόπλασμα
3. Το περίβλημα του κυττάρου είναι μόνο μία πλασματική μεμβράνη ή περιβάλλεται και από 

κυτταρικό τοίχωμα;
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Εργασία 8: Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος: Οστεοκύτταρα σε 
συμπαγή οστίτη ιστό

1. Να σχεδιάσετε αυτό που βλέπετε στο οπτικό πεδίο στην μεγάλη μεγέθυνση. Να επισημάνετε 
με κατάλληλα βέλη – ενδείξεις τα οστεοκύτταρα. Τι παρατηρείτε σχετικά με την διάταξη των 
κυττάρων (τα κύτταρα έχουν τυχαία διάταξη ή βρίσκονται τοποθετημένα σε ομόκεντρους 
κύκλους;) Αν δεν μπορείτε να το σχεδιάσετε συμπληρώστε τις ενδείξεις στη εικόνα.

2. Ποια είναι η σύσταση της λευκής ουσίας που βλέπετε στο μικροσκόπιο ή στην εικόνα;
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Συμπληρώστε στην επόμενη εικόνα τις ενδείξεις 
(οστεοκύτταρο, οστίτης ιστός,  οστό , σκελετός και 
κάντε την αντιστοίχιση των δύο στηλών στον 
διπλανό πίνακα 
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Στήλη Α Στήλη Β
Α.   Οστεοκύτταρο 1.   Ιστός
Β.   Οστίτης ιστός 2.  Οργανικό 

σύστημα
Γ.    Οστό 3.  Όργανο
Δ.   Σκελετός 4.   Κύτταρο



Εργασία 9: Η ιεραρχία των επιπέδων οργάνωσης της ζωής

Να συμπληρώσετε στην εικόνα των επιπέδων οργάνωσης της ζωής Α, Β, Γ κ.τ.λ. τα ονόματα τους από 
τον παρακάτω κατάλογο
Ανόργανα μόρια, Βιοκοινότητες, Κύτταρα, Κυτταρικά οργανίδια,  Οικοσυστήματα , Ιστοί,  Όργανα, 
Οργανικά μόρια,Οργανικά συστήματα ,Οργανισμοί, Πληθυσμοί
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Να τοποθετήσετε σύμφωνα με την ιεραρχία τους τα διάφορα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων 
οργανισμών τοποθετώντας στη βάση της στήλης τα κατώτερα και στην κορυφή τα ανώτερα

YΓ: Τι περιμένουμε να δούμε με τη μικροσκοπική παρατήρηση των νωπών παρασκευασμάτων;  
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Παρατήρηση των φυτικών  
κυττάρων της επιδερμίδας  
κρεμμυδιού (Allium cepa 
των Lilliaceae)

Παρατήρηση των 
επιδερμικών και των 
καταφρακτικών κυττάρων 
της επιδερμίδας  από φύλλο 
του παχύφυτου Echeveria

Παρατήρηση των 
επιθηλιακών κυττάρων του 
στοματικού βλεννογόνου


