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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 
ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2019-20 

Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
 

Α΄ Λυκείου  
- Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων και ιστών  
Τι χρειάζομαι : από την κασετίνα του λυκείου τα παρασκευάσματα 1, 11, 
12, 13, 14 και 15 
Οδηγίες για την άσκηση : 
http://ekfe.mag.sch.gr/paratirisi_kyttaron_iston.pdf  
Φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_paratirisi_kyttaron_iston.pdf 
Παρουσίαση σε PowerPoint :  
http://ekfe.mag.sch.gr/paratirisi_zoikon_iston.pps 
Εικόνες από ζωικούς ιστούς : 
http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/lykmen/a
lykmen/69-paratirisizoikonistonart 
 
- Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων αίματος  
Τι χρειάζομαι : από την κασετίνα του λυκείου το παρασκεύασμα 1 
Οδηγίες για την άσκηση : 
http://ekfe.mag.sch.gr/paratirisi_paraskeyasmatos_aimatos.pdf  
Φύλλο εργασίας : 
http://ekfe.mag.sch.gr/FE_paratirisi_paraskeyasmayos_aimatos.pdf  
 

Β΄ Λυκείου  
- Μετουσίωση πρωτεϊνών  
Τι χρειάζομαι : ασπράδι αβγού, υδροχλωρικό οξύ, αιθανόλη, ξύδι, νερό 
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/metoysiosi_proteinon.pdf 
Φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_metoysiosi_proteinon.pdf 
 
- Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων  
Τι χρειάζομαι : μπανάνα, πεψίνη, αιθανόλη, απορρυπαντικό πιάτων, νερό , 
αλάτι  
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/apomonosi_dna.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_apomonosi_dna.pdf 
Παρουσιάσεις σε PowerPoint : 
http://biolab.yolasite.com/resources/apomonosi_noykleikon_okseon.pps 
http://biolab.yolasite.com/resources/ejigisi_apomonosi_noykleikon_okseon.
pps 
Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από επιθηλιακά κύτταρα: 
http://ekfe.mag.sch.gr/apomonosi_dna_zoika.pdf 
 
- Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων 
Τι χρειάζομαι : κύτταρα από την στοματική κοιλότητα, χρωστική 
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/epithiliaka_kyttara.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_epithiliaka_kyttara.pdf 
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Εικόνες από επιθηλιακά κύτταρα : 
http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/lykmen/a
lykmen/70-epithiliakakyttaraart 
 

Γ΄ Λυκείου 
Για την ύλη των κεφαλαίων 1 και 2 που αντιστοιχούν στην ύλη από 
το βιβλίο της παλαιάς γενικής παιδείας  

- Καλλιέργεια βακτηρίων  
Τι χρειάζομαι : άγαρ 
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/kaliergeia_bacteria.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_kaliergeia_bacteria.pdf 
 
- Μικροσκοπική παρατήρηση βακτηρίων  
Τι χρειάζομαι : πρόβεια γιαούρτι, χρωστική κυανούν του μεθυλενίου 
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/baktiria_giaourti.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_baktiria_giaourti.pdf 
 
- Ανάπτυξη  ζυμυκήτων στην μαγιά – μικροσκοπική παρατήρηση 
Τι χρειάζομαι : μαγιά ζαχαροπλαστικής 
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/zymomykhtes.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_zymomykhtes.pdf 
 
- Μικροσκοπική παρατήρηση πρωτοζώων 
Τι χρειάζομαι : χρειαζόμαστε νερό στάσιμο, ψαροτροφή και ρύζι 
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/paratirisi_protozoon.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_paratirisi_protozoon.pdf 
Κατάλογος με πρωτόζωα : 
http://ekfe.mag.sch.gr/KATALOGOS_PROTOZVA.pdf 
Βίντεο με πρωτόζωα : 
http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/lykmen/g
lykgenmen/32-paratirisiprotozoonlykart 
 
- Μελέτη της δράσης αποικοδομητών 
Τι χρειάζομαι : διηθητικό χαρτί, χώμα, άμμο, χλωρίνη, νερό 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_apoikodomoites.pdf 
 
- Επιπτώσεις των ρυπαντών στην ζωή των κυττάρων 
Τι χρειάζομαι : μαγιά ζαχαροπλαστικής, γκαζάκι, απορρυπαντικό πιάτων, 
διαλύματα υπεροξειδίου του υδρογόνου, υδροχλωρικού οξέος, υδροξειδίου 
του νατρίου, χρωστική κυανούν του μεθυλενίου 
Το φύλλο εργασίας : 
http://ekfe.mag.sch.gr/FE_epiptoseis_ripanton_sta_kyttara.pdf 
 
Για την ύλη των κεφαλαίων 4 έως 8 που αντιστοιχούν στην ύλη 
από το βιβλίο της βιολογίας κατεύθυνσης 
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- Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων  
Τι χρειάζομαι : μπανάνα, πεψίνη, αιθανόλη, απορρυπαντικό πιάτων, νερό , 
αλάτι  
Οδηγίες για την άσκηση : http://ekfe.mag.sch.gr/apomonosi_dna.pdf 
Το φύλλο εργασίας : http://ekfe.mag.sch.gr/FE_apomonosi_dna.pdf 
Παρουσιάσεις σε PowerPoint : 
http://biolab.yolasite.com/resources/apomonosi_noykleikon_okseon.pps 
http://biolab.yolasite.com/resources/ejigisi_apomonosi_noykleikon_okseon.
pps 
Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων από επιθηλιακά κύτταρα: 
http://ekfe.mag.sch.gr/apomonosi_dna_zoika.pdf 
 
- Μελέτη καρυότυπου 
Τι χρειάζομαι : τα παρασκευάσματα 2,3 από την κασετίνα του Λυκείου 
Οδηγίες για την άσκηση : 
http://ekfe.mag.sch.gr/KYTTAROGENETIKI.pdf 
Το φύλλο εργασίας : 
http://ekfe.mag.sch.gr/FE_KYTTAROGENETIKI.pdf 
Μικροσκοπικές φωτογραφίες από χρωμοσώματα: 
http://ekfe.mag.sch.gr/XROMOSOMATA.pdf 
Καρυότυποι από άτομα με σύνδρομα: 
http://ekfe.mag.sch.gr/biology/index.php/ergastiriakesaskiseismen/lykmen/g
lykkatmen/34-analisikaryotypouart 


