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Πειραματική διερεύνηση! 

Ονοματεπώνυμο:     Ημερομηνία: 

Τμήμα: 

Προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά κύτταρα 

1. Ποιο επιστημονικό όργανο έφερε επανάσταση στο χώρο της Βιολογίας αφού 

επέτρεψε τη λεπτομερή παρατήρηση της δομής των οργανισμών; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Ποιος επιστήμονας παρατήρησε πρώτος κύτταρα και ποια χρονιά; Τι είδους 

κύτταρα ήταν αυτά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Εξήγησε τι γνωρίζεις για τα προκαρυωτικά και τα ευκαρυωτικά κύτταρα. Παρακάτω 

θα βρεις διαγράμματα των δύο αυτών τύπων κυττάρων. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Α. Σχεδίασε την έρευνά σου! 

Σε κάθε ομάδα θα δοθούν τέσσερα άγνωστα παρασκευάσματα κυττάρων. Στόχος κάθε 

ομάδας είναι να καταλήξει στο αν αυτά ανήκουν σε προκαρυωτικούς ή ευκαρυωτικούς 

οργανισμούς φυτικούς ή ζωικούς. 

1. Η υπόθεσή σου (Γράψε τι θα πρέπει να ελέγξεις για να καταλήξεις στο αν τα κύτταρα 

είναι προκαρυωτικά ή ευκαρυωτικά, φυτικά ή ζωικά)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Πλασματική μεμβράνη Κυτταρόπλασμα 

Πλασματική μεμβράνη 

Κυτταρόπλασμα 
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2. Υλικά που θα χρειαστείς 

Υλικό Σκοπός χρήσης 

  

  

  

  

  

3. Μέτρα ασφαλείας στο εργαστήριο  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Πειραματική διαδικασία. Περίγραψε αναλυτικά τα βήματα που θα ακολουθήσεις . 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Β. Πραγματοποίησε την έρευνά σου! 

1. Συγκέντρωσε, κατέγραψε και οργάνωσε τα δεδομένα σου: Σχεδίασε την εικόνα του 

παρασκευάσματος που παρατηρείς στο μικροσκόπιο και ταυτοποίησε το είδος των 

κυττάρων που παρατηρείς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέδιο 1 

 

 

 

 

Μεγέθυνση: 

Τύπος κυττάρου: 

Σχέδιο 2 

 

 

 

 

Μεγέθυνση: 

Τύπος κυττάρου: 

Σχέδιο 3 

 

 

 

 

Μεγέθυνση: 

Τύπος κυττάρου: 

Σχέδιο 4 

 

 

 

 

Μεγέθυνση: 

Τύπος κυττάρου: 
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Εξήγησε για κάθε παρασκεύασμα που σχεδίασες το λόγο για τον οποίο κατέληξες στο 

συγκεκριμένο τύπο κυττάρου (π.χ. λόγω μεγέθους, ύπαρξης ή μη πυρήνα κλπ). Σε 

περίπτωση που κάποιο ή κάποια κύτταρα είναι ευκαρυωτικά προσδιόρισε αν είναι φυτικά 

ή ζωικά δίνοντας κατάλληλη εξήγηση. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Γ. Ώρα για συμπεράσματα και σκέψεις! 

1. Πως απάντησε στο ερώτημά σου η πειραματική διερεύνηση που έκανες; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Τι είδους δεδομένα συνέλεξες; Ποιοτικά ή ποσοτικά; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3. Από τις παρατηρήσεις σου στο μικροσκόπιο ποιες είναι οι βασικές διαφορές μεταξύ 

προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Αφού απαντήσεις στην παραπάνω ερώτηση παρακολούθησε το animation με τις διαφορές 

προκαρυωτικών-ευκαρυωτικών κυττάρων: 

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/1108/1135601/4_1.html 

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/1108/1135601/4_1.html

