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Ενότητα 
Παραγωγή θρεπτικών 

ουσιών στα φυτά - 
φωτοσύνθεση 

Φύλλο Εργασίας 
Η σημασία του φωτός για την 

φωτοσύνθεση –  
παραγωγή αμύλου 

Βιολογία 
Α΄ Γυμνασίου 

 
Ονοματεπώνυμο ……………………… Τμήμα………... Ημερομηνία ………………. 
 
Γιατί γίνεται η άσκηση :  

1. Να ανακαλύψετε την σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση 
2. Να ανακαλύψετε τον ρόλο του αμύλου στους φυτικούς οργανισμούς 

 
Τι πρέπει να ξέρω :   
Οι αυτότροφοι οργανισμοί (όπως τα φυτά) παράγουν μόνοι τους την τροφή τους με τη 
διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα από τον αέρα 
και απορροφούν με τις ρίζες τους νερό. Οι ουσίες αυτές συγκεντρώνονται στους 
χλωροπλάστες και με την βοήθεια της ηλιακής ενέργειας, που δεσμεύεται από την 
χλωροφύλλη που υπάρχει στους χλωροπλάστες, συνθέτουν χημικές ουσίες (γλυκόζη 
και οξυγόνο). 
Η φωτοσύνθεση περιγράφεται από την χημική αντίδραση : 

 

 
Η γλυκόζη που παράγεται από τα φυτά και δεν χρησιμοποιείται άμεσα από αυτά, 
αποθηκεύεται με την μορφή ενός πολυσακχαρίτη, του αμύλου, που αποτελεί 
αποθηκευτική ουσία γι΄ αυτά. 

 
1η άσκηση : Η σημασία του φωτός για την φωτοσύνθεση 

 
Παρατηρώ και υποθέτω :   
Τον χειμώνα που η ηλιοφάνεια είναι περιορισμένη ή τις νυκτερινές ώρες που δεν 
υπάρχει ηλιακό φως , τα φυτά δεν φωτοσυνθέτουν; Καταγράψτε την άποψη σας.  
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 



Φωτοσύνθεση – παραγωγή αμύλου 

ΕΚΦΕ Μαγνησίας – Εργαστήριο Βιολογίας                 Συντάκτης: Βάτσιος Ξενοφών 2 

Τι θα χρειαστώ:  

 

- 3 κυπελλάκια 
- Βαμβάκι 
- Φακές 
- Νερό  

 

  
Πειραματική διαδικασία :  
• Γεμίστε τον πυθμένα από κάθε 
κύπελλο με βαμβάκι 
• Ρίξτε άφθονο νερό μέχρι να 
βραχεί όλο το βαμβάκι 
• Σε κάθε κύπελλο ρίξτε γύρω 
στα 20 σπόρια φακής 
• Αριθμήστε τα κύπελλα 
• Τοποθετείστε το κύπελλο 1 σε 
φωτεινό μέρος  
• Το κύπελλο 2 σε μέρος με 
ημίφως 
• Το κύπελλο 3 σε μέρος που δεν 
φωτίζεται καθόλου, όπως σ΄ ένα 
συρτάρι 
• Ποτίζετε τα κύπελλα 
καθημερινά. 
• Καταγράψτε τις παρατηρήσεις 
σας για την ανάπτυξη που 
παρουσιάζουν οι φακές σε κάθε 
κύπελλο, καθώς και το χρώμα τους, 
για μια εβδομάδα.  

 

 
Κύπελλο 1: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Κύπελλο 2: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Κύπελλο 3: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Υπάρχει διαφορά στο ύψος των βλαστών της φακής στα τρία κύπελλα; Που 
οφείλεται αυτή η διαφορά;  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- ---------------------------- -------------- -------------- -------------------------------  
  
2. Υπάρχει διαφορά στο χρώμα των βλαστών και των φύλλων της φακής στα τρία 
κύπελλα; Που οφείλεται αυτή η διαφορά;   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
3. Η φωτοσύνθεση γίνεται μόνο στα πράσινα μέρη του φυτού. Πως το εξηγείτε αυτό; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
4. Εξηγείστε την πρόταση : «Όλοι οι οργανισμοί εξαρτώνται άμεσα ή έμμεσα από 
τους αυτότροφους οργανισμούς».  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2η άσκηση : Παραγωγή αμύλου από τα φυτά 
 
Παρατηρώ και υποθέτω :   
Όταν δεν υπάρχει ηλιακό φως η αντίδραση της φωτοσύνθεση δεν πραγματοποιείται. 
Τα φυτά όμως συνεχίζουν να αναπτύσσονται και γενικά να πραγματοποιούν τις 
δραστηριότητές τους, σαν ζωντανοί οργανισμοί. Που βρίσκουν την απαραίτητη 
ενέργεια που χρειάζεται; Καταγράψτε την άποψη σας.  
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
Τι θα χρειαστώ:  

 

- Ένα φύλλο από υγιές 
πράσινο φυτό που έχει 
εκτεθεί στον ήλιο για 

αρκετές ώρες (ένα φυτό 
εποχής) 

- Λαβίδα  
- Νερό  

- Ποτήρι ζέσης 
- Λύχνο υγραερίου 

- Ρολόι  
- Οινόπνευμα ( όχι απόλυτα 

καθαρό) 
- Δοκιμαστικό σωλήνα 

- Γυάλινο πιατάκι (ή ύαλο 
ωρολογίου) 

- Βάμμα ιωδίου ή Lugol  
 

  
Πειραματική διαδικασία :  

• Θερμάνετε λίγο νερό στο ποτήρι 
ζέσης 
• Βουτήξτε, με την λαβίδα, το 
φύλλο στο καυτό νερό για 5 
δευτερόλεπτα 
• Τοποθετήστε το φύλλο στον 
δοκιμαστικό σωλήνα, καλύπτοντάς το 
με το οινόπνευμα 
• Ξαναζεστάνετε νερό στο ποτήρι 
ζέσης, μέχρι να βράσει και αποσύρετε 
το ποτήρι από την φωτιά. 
• Τοποθετείστε στο ποτήρι τον 
δοκιμαστικό σωλήνα με το 
οινόπνευμα και το φύλλο. Αφήστε το 
για 5 λεπτά.   
• Η χλωροφύλλη απομακρύνεται από το φύλλο. 
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• Αποσύρετε το φύλλο από το οινόπνευμα και βουτήξτε σε καυτό νερό για 5 
δευτερόλεπτα 
• Απλώστε το στην ύαλο του ωρολογίου. Το φύλλο πρέπει να έχει χάσει το 
περισσότερο από το πράσινο χρώμα του. 
• Ρίξτε διάλυμα Lugol ή βάμμα ιωδίου. 
• Όταν υπάρχει άμυλο το χρώμα γίνεται μωβ. 
 
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
1. Γιατί το φυτό πρέπει να εκτεθεί σε ηλιακό φως πριν την πραγματοποίηση της 
άσκησης;  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------- ---------------------------- -------------- -------------- -------------------------------   
2. Γιατί πρέπει να απομακρυνθεί πρώτα η χλωροφύλλη;   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
3. Τελικά το φυτό που βρίσκει την απαραίτητη ενέργεια για τις δραστηριότητές του 
όταν δεν φωτοσυνθέτει; 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

  
 


