
Ανίχνευση του οξυγόνου που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση 

EKΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ 
 
 
 
 
 

Από το σχολικό εργαστηριακό οδηγό 
Σ Τ Ο Χ Ο Ι  
 Να διαπιστώσετε ότι κατά τη φωτοσύνθεση παράγεται οξυγόνο. / Να εξακριβώσετε την 
αναγκαιότητα του οξυγόνου για την καύση. 
Κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά ανταλλάσσουν αέρια με το περιβάλλον WUS. 
Συγκεκριμένα προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα και απελευθερώνουν 
οξυγόνο. Για να ανιχνεύσουμε το οξυγόνο που παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση, 
βασιζόμαστε στο γεγονόs ότι το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την καύση, οπότε, αν 
σε ένα αέριο μείγμα υπάρχει οξυγόνο, τότε μια φλόγα θα αναζωπυρωθεί. 
 
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ 

Όργανα  Υλικά

 ένα μεγάλο γυάλινο δοχείο Ένα υδρόβιο φυτό (π.χ. Elodea), πωλείται σε 
καταστήματα με είδη ενυδρείου γυάλινο χωνί με μακρύ λαιμό 

σπίρτα νερό 

πλαστελίνη  

ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ 
1. Βάλτε νερό μέσα στο γυάλινο δοχείο μέχρι αρκετά 
επάνω από τη μέση. 
2. Τοποθετήστε το υδρόβιο φυτό μέσα στο δοχείο και 
καλύψτε το με το χωνί ανεστραμμένο, όπως φαίνεται 
στο σχήμα. Ο λαιμόs του χωνιού πρέπει να φτάνει 
μέχρι έξω από το επάνω μέροs του δοχείου. 
3. Πιέστε το χωνί στον πυθμένα του δοχείου και 
προσθέστε από το επάνω άκρο του νερό ώσπου να το 
γεμίσετε. 
4. Κλείστε καλά με την πλαστελίνη το στόμιο του 
χωνιού και τοποθετήστε το δοχείο σε φωτεινό μέροs. 
5. Παρατηρήστε την πειραματική διάταξη μέχρι να 
δείτε φυσαλίδεs να ανεβαίνουν προs το επάνω μέροs 
του χωνιού και το νερό να εκτοπίζεται σιγά σιγά προs 
τα κάτω. 
6. Όταν το νερό στο χωνί φτάσει στο ύψα του κώνου, 
πλησιάστε στο στόμιο του χωνιού ένα μισοσβησμένο 
σπίρτο και αφαιρέστε την πλαστελίνη. 
Παρατηρήστε πώς δυναμώνει η φλόγα. 
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Φωτογραφία: ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ  

 
 
 
 
 

Πώμα φιάλης, τρυπημένο 
στο κέντρο της , για να 
περάσει και να σφηνωθεί το 
ένα λεπτό αλφαδολάστιχο 

Ελεύθερη 
επιφάνεια 
νερού,    

Διαφανής 
πλαστική φιάλη, 
γεμάτη νερό 
(χωρίς πάτο, που 
περιέχει το 
υδροχαρέςφυτό ) 

Αλφαδολάστιχο,
περασμένο στο πώμα. 
Περιέχει νερό 
χρωματισμένο, π.χ. με 
μπλε του μεθυλενίου. 

Στην έναρξη του 
πειράματος οι δύο 
ελεύθερες επιφάνεις του 
νερού θα πρέπει να 
βρίσκονται στο ίδιο 
οριζόντιο επίπεδο Υδροχαρίες φυτο , 

(Αnoubia) 


