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ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ 
ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄& Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΑΥΤΟΤΡΟΦΟΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

 
1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Το σώµα κάθε οργανισµού αποτελείται από κύτταρα και αυτά από µια µεγάλη ποικιλία ουσιών που 

είτε αποτελούν δοµικά συστατικά του κυττάρου, είτε χρησιµοποιούνται για διάφορες λειτουργίες του, 

είτε αποτελούν «αποθήκες» ενέργειας, Οι ουσίες αυτές σχηµατίζονται από άτοµα διαφόρων στοιχείων 

όπως ο άνθρακας, το οξυγόνο, το υδρογόνο και το άζωτο. 

Η ∆ΟΜΗ ΕΝΟΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ: 

 

   
 

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΟ ΙΣΤΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟ ΜΟΡΙΟ ΑΤΟΜΟ 

 

Τι πιστεύεις ότι χρειάζονται οι οργανισµοί για να διατηρηθούν υγιείς και να µεγαλώσουν; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Πώς πιστεύεις ότι εξασφαλίζουν οι οργανισµοί αυτά που τους είναι απαραίτητα για την επιβίωση και 

την ανάπτυξή τους; 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

• Άνοιξε το λογισµικό «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυµνασίου» στην αρχική οθόνη επέλεξε  

για να εµφανιστούν τα περιεχόµενα και στη συνέχεια επέλεξε «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ» για να ανοίξει 

το παράθυρο «∆οµή οικοσυστήµατος». Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, 

προχώρησε στο επόµενο παράθυρο «Τροφικές σχέσεις και ροη ενέργειας». Επέλεξε το 

κόκκινο βέλος  (πάνω δεξιά στην οθόνη) για να ανοίξει το παράθυρο 

«Παραγωγοί». Παρατήρησε την εικόνα και διάβασε τις πληροφορίες που δίνονται. Επέλεξε 

ΕΧΕΙ ΕΧΕΙ ΕΧΕΙ ΕΧΕΙ ΕΧΕΙ 
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πάλι το κόκκινο βέλος  για να ανοίξει το παράθυρο «Καταναλωτές». Τέλος 

επέλεξε το κόκκινο βέλος  για να ανοίξει το παράθυρο «Αποικοδοµητές».  

 

1. Πώς ονοµάζονται οι οργανισµοί που συνθέτουν µόνοι την τροφή τους; ∆ώσε ένα παράδειγµα 

τέτοιου οργανισµού. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

  

2. Πώς ονοµάζονται οι οργανισµοί που εξασφαλίζουν την τροφή τους καταναλώνοντας φυτά ή 

άλλα ζώα; Γράψε µερικά παραδείγµατα τέτοιων οργανισµών. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

3. Πώς τρέφονται οι αποικοδοµητές; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

• Επέλεξε  για να επιστρέψεις στην κεντρική σελίδα. 

 

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

• Στην κεντρική σελίδα επέλεξε «Τροφή-Θρέψη» για να ανοίξει το παράθυρο 

«Φωτοσύνθεση». 

4. Πώς ονοµάζεται η διαδικασία µέσω της οποίας τα φυτά παράγουν την τροφή τους; 

____________________________________________________________ 

 

5. Ποια υλικά προσλαµβάνει το φυτό από το περιβάλλον για να φωτοσυνθέσει; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

6. Πώς προσλαµβάνει το φυτό τα υλικά αυτά από το περιβάλλον; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

7. Πού βρίσκεται η χλωροφύλλη; 

____________________________________________________________ 

 

8. Τι άλλο, εκτός από γλυκόζη, παράγει το φυτό µε τη φωτοσύνθεση; 

____________________________________________________________ 

Η χλωροφύλλη είναι µία ουσία που επιτρέπει στο φυτό να  

«απορροφά» ενέργεια από τον ήλιο την οποία στη συνέχεια το φυτό  

την «αποθηκεύει» σε µία ουσία που φτιάχνεται κατά τη 

φωτοσύνθεση και ονοµάζεται γλυκόζη.  
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3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

• Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, προχώρησε στο επόµενο παράθυρο 

«Σηµασία της φωτοσύνθεσης».  
• Κάνε κλικ στις εικόνες και παρακολούθησε το βίντεο για να µάθεις περισσότερα για τη 

φωτοσύνθεση. 

 
9. Ποιοι οργανισµοί φωτοσυνθέτουν; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

10. Ποια είναι η σηµασία της φωτοσύνθεσης για τη ζωή πάνω στη Γη; 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________-

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΕΨΟΥ:  

Είναι αλήθεια ότι η ενέργεια που απελευθερώνεται από την καύση του πετρελαίου προέρχεται από 

τον ήλιο; 
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2ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΕΤΕΡΟΤΡΟΦΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 
 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΜΟΝΟΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1η 

 

Μπορεί η τροφή που προσλαµβάνεται από έναν ετερότροφο οργανισµό άµεσα να αξιοποιηθεί από 

αυτόν; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Τι συµβαίνει κατά τη διαδικασία της πέψης της τροφής; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

• Άνοιξε το λογισµικό «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυµνασίου» στην αρχική οθόνη επέλεξε  

για να εµφανιστούν τα περιεχόµενα και στη συνέχεια επέλεξε «ΤΡΟΦΗ-ΘΡΕΨΗ». 

Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, προχώρησε µέχρι να φτάσεις στο 

παράθυρο «Θρέψη σε µονοκύτταρους οργανισµούς». Παρακολούθησε την ταινία. 

 
1. Πώς προσλαµβάνει την τροφή της η αµοιβάδα; 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Πώς γίνεται η πέψη της τροφής σε έναν µονοκύτταρο ευκαρυωτικό οργανισµό όπως η 

αµοιβάδα; 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΕΨΗ ΣΕ ΑΠΛΟΥΣ ΠΟΛΥΚΥΤΤΑΡΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ-Υ∆ΡΑ 

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

H Ύδρα είναι ένας µικρός, υδρόβιος, ζωικός οργανισµός µε 

µήκος 1-20 mm. 

 

• Παρακολούθησε την ταινία «Ηydra-Corals». 

 

3. Πώς προσλαµβάνει την τροφή της η Ύδρα; 
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_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Τα κοράλια είναι φυτικοί ή ζωικοί οργανισµοί; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

 

• Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, προχώρησε στο επόµενο παράθυρο 

«Θρέψη σε πολυκύτταρους οργανισµούς».  
 

5. Πού γίνεται η πέψη της τροφής σε πολυκύτταρους οργανισµούς όπως ο λύκος, ο λαγός και η 

αγελάδα; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

6. Παρατήρησε προσεκτικά τις εικόνες που παρουσιάζουν το πεπτικό σύστηµα των ζώων που 

βλέπεις. Εντόπισε οµοιότητες και διαφορές. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Από τι εξαρτάται η µορφή του πεπτικού συστήµατος των οργανισµών; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Τι κάνει δύσπεπτη την τροφή των φυτοφάγων ζώων; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Πώς διευκολύνεται η πέψη και η αφοµοίωση της τροφής των φυτοφάγων ζώων; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

10. Τι χαρακτηρίζει τη διαδικασίας της πέψης της τροφής στα µηρυκαστικά ζώα; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

11. Πιστεύεις ότι ο µηρυκασµός αποτελεί µειονέκτηµα ή πλεονέκτηµα για τα φυτοφάγα ζώα; 

Προσπάθησε να εξηγήσεις την απάντησή σου. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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3ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  

Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΨΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
 

Ποια από τα όργανα της εικόνας που ακολουθεί αποτελούν όργανα του πεπτικού συστήµατος; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Από ποια από αυτά τα όργανα περνάει, κατά σειρά, η τροφή που τρώµε; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

• Άνοιξε το λογισµικό «Βιολογία Α΄& Γ΄ Γυµνασίου» στην αρχική οθόνη επέλεξε  

για να εµφανιστούν τα περιεχόµενα και στη συνέχεια επέλεξε «ΤΡΟΦΗ-ΘΡΕΨΗ». 

Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, προχώρησε µέχρι να φτάσεις στο 

παράθυρο «Πεπτικό σύστηµα του ανθρώπου».  
• Πατώντας τα «κουµπιά» µε το όνοµα των οργάνων του πεπτικού συστήµατος θα δεις 

περισσότερες πληροφορίες γι αυτά. Ταυτόχρονα ενεργοποιείται στην εικόνα το αντίστοιχο 

όργανο.  

 
1. Ποια όργανα περιλαµβάνει το πεπτικό σύστηµα του ανθρώπου; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2. Μπορείς να περιγράψεις τη θέση του συκωτιού στο σώµα µας; 
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

• Κάνε κλικ στο βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, για να προχωρήσεις στο παράθυρο «Το 

ταξίδι της τροφής». Παίξε το βίντεο για να δεις την πορεία της τροφής στο πεπτικό 

σύστηµα. 

 

3. Να περιγράψεις την πορεία που θα ακολουθήσει στο σώµα σου µία τσίχλα που κατά λάθος 

κατάπιες. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

• Κάνε κλικ στο βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, για να προχωρήσεις στο επόµενο παράθυρο. 

• Εµφανίζονται οι εικόνες πέντε τροφών. Σύρε κάθε τροφή στο στόµα για να 

παρακολουθήσεις την πορεία της πέψης τους. 

 

4. Ποιες θρεπτικές ουσίες περιέχονται στο γάλα; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Σε ποιο όργανο του πεπτικού συστήµατος ξεκινάει η πέψη των πρωτεϊνών; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Σε ποιο όργανο του πεπτικού συστήµατος πραγµατοποιείται η πέψη των λιπών; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Σε ποιο όργανο του πεπτικού συστήµατος ξεκινάει η πέψη των υδατανθράκων (άµυλο); 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

8. Πού γίνεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών της τροφής; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Πώς µεταφέρονται τα χρήσιµα προϊόντα της πέψης στα κύτταρα; 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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4η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

• Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, θα επιστρέψεις στην αρχική οθόνη του 

λογισµικού. «Τροφή-Πέψη», «Παιχνίδι 1». 

 

 

5η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

• Σύρε το ποντίκι σου τα όργανα στη σωστή θέση στο σώµα. 

• Χρησιµοποιώντας το βέλος, κάτω δεξιά στην οθόνη, προχώρησε στο δεύτερο παιχνίδι. 

• Τοποθέτησε τις εικόνες στο κατάλληλο τετράγωνο. 

 

 

 

 

Κι άλλη …… βιολογία 
 
Μπορείς να επισκεφθείς επίσης:  
 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
Η δοµή και οι λειτουργίες του πεπτικού µας συστήµατος.  

(Αγγλικά) 

http://www.open2.net/everwonderedfood/interactives/digestive_sy

stem.swf 

∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΟ: Τροφοδότητσε το πεπτικό σύστηµα µε 

διάφορες τροφές και παρακολούθησε την πορεία τους στον 

οργανισµό. 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Το στόµα, ο οισοφάγος, το στοµάχι, το λεπτό έντερο και το παχύ έντερο αποτελούν 

ένα συνεχή σωλήνα που ονοµάζεται γαστρεντερικός σωλήνας. 
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Κι άλλη …… φωτοσύνθεση 
 
• Συνδεθείτε στο διαδίκτυο. 

• Πηγαίνετε στη διεύθυνση: http://www.explorelearning.com 

• Επιλέξτε «Enroll in a class» (∆ες το κίτρινο βέλος) 

 
• Πληκτρολόγησε τον κωδικό τάξης «CLASS CODE»: 5SQSLPZM2S  
 

• Πληκτρολόγησε το όνοµα χρήστη και το password 

 

• Επέλεξε «Photosynthesis Lab» και στη συνέχεια 
«GIZMO».    

• ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να µπορέσετε να 
χρησιµοποιήσετε την προσοµοίωση θα πρέπει 
να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε κάποιο από 
τα προγράµµατα:  
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 *(θα βρείτε σύνδεσµο στο κάτω µέρος της ιστοσελίδας σελίδας που είσαστε) 

 
Στην προσοµοίωση αυτή µπορείτε να παρακολουθήσετε τον ρυθµό της φωτοσύνθεσης 
µετρώντας το παραγόµενο οξυγόνο. 

 
1. Παρατήρησε προσεκτικά τη διάταξη. Τι πιστεύεις ότι περιέχουν 

οι φυσαλίδες που απελευθερώνονται; 

____________________ 

  
2. Επιλέξτε «BAR CHART». Στο 

διάγραµµα, παρατηρήστε τη στήλη 
του παραγόµενου οξυγόνου.  

 
3. Μετακινήστε δεξιά και αριστερά τον 

µεταβολέα «Light intensity» που 
αυξοµειώνει την ένταση του φωτός.  

 
4. Πώς επηρεάζει η ένταση του φωτός 

την παραγωγή οξυγόνου (και εποµένως το ρυθµό της 
φωτοσύνθεσης); 

    ______________________________________________ 

    ______________________________________________ 

5. Πειραµατίσου µε τη θερµοκρασία «Temperature» χρησιµοποιώντας τον αντίστοιχο 
µεταβολέα. Κάνε το ίδιο και µε το διαθέσιµο διοξείδιο του άνθρακα «CO2».  

 
A. Πώς επηρεάζει η θερµοκρασία τον ρυθµό της φωτοσύνθεσης; 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
B. Πώς επηρεάζει η διαθεσιµότητα του διοξειδίου του άνθρακα τον ρυθµό της 

φωτοσύνθεσης;  
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
A:  
 

Ιδανικές συνθήκες 

Ετοίµασε την προσοµοίωση:  

• Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η καρτέλα «BAR 
CHART». 

• Επιλέξτε: «Show numerical values». 

• Κατά τη φωτοσύνθεση, τα φυτά χρησιµοποιούν την ενέργεια του φωτός για να 
παράγουν γλυκόζη από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η γλυκόζη είναι ένας απλός 
υδατάνθρακας τον οποίο χρησιµοποιούν τα φυτά ως πηγή ενέργειας και σαν πρώτη 
ύλη για να συνθέσουν άλλα µεγαλύτερα µόρια. 

• Κατά τη φωτοσύνθεση, εκτός από γλυκόζη, παράγεται και οξυγόνο. Τα φυτά 
χρησιµοποιούν µέρος του οξυγόνου που παράγουν αλλά το περισσότερο το 
ελευθερώνουν στην ατµόσφαιρα. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι ιδανικές συνθήκες για τη φωτοσύνθεση; 

 
1. Υπόθεση: Κατά τη φωτοσύνθεση, η φωτεινή ενέργεια χρησιµοποιείται για τη σύνθεση 

γλυκόζης από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 
 

Ποια ένταση φωτός και ποια επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα πιστεύετε ότι θα 

µεγιστοποιήσουν τον ρυθµό της φωτοσύνθεσης; 

___________________________________________________________ 

 
2. Πείραµα: Χρησιµοποίησε την προσοµοίωση για να βρεις τις ιδανικές συνθήκες για τη 

φωτοσύνθεση. Χρησιµοποίησε όποια µέθοδο θέλεις. Όταν νοµίζεις ότι έχεις την  
απάντηση, σηµείωσε τα αποτελέσµατα στον πίνακα που ακολουθεί.. 

 

Θερµοκρασία Ένταση φωτός 
∆ιαθέσιµο 

διοξείδιο του 
άνθρακα 

Παραγόµενο 
οξυγόνο 

    

 
 

3. Έλεγχος και επανάληψη: Ένας τρόπος για να ελέγξεις αν έχεις βρει τις ιδανικές 
συνθήκες είναι να µεταβάλλεις κάθε παράγοντα. Αν µειώνεται το παραγόµενο οξυγόνο 
µε την αλλαγή που κάνεις, µάλλον έχεις βρει τις ιδανικές συνθήκες. Αν οι αλλαγές που 
κάνεις αυξάνουν την ποσότητα του παραγόµενου οξυγόνου, τότε συνέχισε το πείραµα..  

 
Αν χρειαστεί διόρθωσε τις τιµές που έχεις γράψει στον πίνακα. 

 
 

4. Σκέψου και συζήτησε: Σκέψου τη διαδικασία που ακολουθούµε για να βρούµε τις 
ιδανικές συνθήκες. 

 
A. Γιατί θα ήταν δύσκολο να βρούµε την ιδανική ένταση φωτός αν η θερµοκρασία ήταν 

πολύ χαµηλή ή πολύ ψηλή; 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
B. Γιατί θα ήταν δύσκολο να βρούµε την ιδανική ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα αν η 

ένταση του φωτός ήταν πολύ χαµηλή; 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
B:  
 

ΧΡΩΜΑ ΦΩΤΟΣ 

Ετοίµασε την προσοµοίωση:  

• Επέλεξε την καρτέλα «COLOR» και την καρτέλα 
«BAR CHART». 

• Ρύθµισε τη θερµοκρασία στους 24°C, την ένταση 
του φωτός (Light intensity) στο 90%, και το 
επίπεδο του διαθέσιµου διοξειδίου του άνθρακα  
στο 10%. 

 
Εισαγωγή: Τα φυτά χρησιµοποιούν την πράσινη χρωστική ουσία χλωροφύλλη για να 
απορροφούν φως και να αποθηκεύουν την ενέργειά του στην ουσία γλυκόζη. Η 
χλωροφύλλη δίνει το πράσινο χρώµα στα φυτά.. 
 
Ερώτηση: Ποιο χρώµα φωτός είναι το καλύτερο για τη φωτοσύνθεση; 
 
1. Παρατήρησε: Το χρώµα του φωτός περιγράφεται από το µήκος κύµατος. Στην καρτέλα 

«COLOR» µετακίνησε τον µεταβολέα και παρατήρησε τη µεταβολή που προκαλείται στο 
παραγόµενο οξυγόνο. Πώς επηρεάζεται ο ρυθµός της φωτοσύνθεσης από το χρώµα του 
φωτός; 

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 

 
2. Υπόθεση: Ποιο χρώµα πιστεύεις ότι θα µεγιστοποιήσει τον ρυθµό της φωτοσύνθεσης; 
 

______________________________________________________________________ 
 
 
3. Συγκεντρώστε δεδοµένα: Ρύθµισε το µήκος κύµατος (Light wavelength) στα 400 nm. 

(Ο συµβολισµός “nm” αντιστοιχεί στη µονάδα νανόµετρο που είναι το ένα 
δισεκατοµµυριοστό του µέτρου). Μπορούµε να βλέπουµε φως µεταξύ 400 to 700 nm 
(ορατό φάσµα). 

 
Στην καρτέλα «TABLE» επέλεξε «Record data». Στη συνέχεια ρύθµισε το µήκος 
κύµατος (Light wavelength) στα 420 nm, και επαναλάβετε. Συνέχισε καταγράφοντας 
δεδοµένα στην καρτέλα της προσοµοίωσης κάθε 20nm µέχρι µήκος κύµατος 700 nm. 

4. Φτιάξε το διάγραµµα: Επέλεξε την καρτέλα «GRAPH» και «Wavelength». Σχεδίασε το 
διάγραµµα στο χώρο δεξιά.  

 
A. Ποια χρώµατα απορροφώνται περισσότερο από τα 

φυτά; ______________________________ 

 
B. Ποια χρώµατα απορροφώνται λιγότερο; 

 
_________________________________ 

 
5. Σκέψου και συζήτησε: Όταν κοιτάµε ένα φύλλο, βλέπουµε τα χρώµατα του φωτός που 

ανακλώνται από την επιφάνειά του. Πώς αυτό εξηγεί τη σχετικά µικρή παραγωγή 
οξυγόνου στο πράσινο φως; 
 
______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 
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Περισσότερα…:  
 

Περιοριστικοί 
παράγοντες 

Ετοίµασε την προσοµοίωση:  

• Επέλεξε το κουµπί «WHITE» και το κουµπί «BAR 
CHART». 

• Ενεργοποίησε το «Show numerical values». 

 
Εισαγωγή: Η φωτοσύνθεση χρειάζεται φως, νερό και διοξείδιο του άνθρακα για να 
πραγµατοποιηθεί.  Όταν ένας από αυτούς τους παράγοντες δεν επαρκεί, 
χαρακτηρίζεται περιοριστικός παράγοντας. Περιοριστικός παράγοντας µπορεί να 
είναι επίσης και η θερµοκρασία όταν είναι υπερβολικά υψηλή ή υπερβολικά χαµηλή. 
 
Ερώτηση: Πώς επιδρούν οι περιοριστικοί παράγοντες στη φωτοσύνθεση; 
 
1. Παρατήρησε: Ρύθµισε τη θερµοκρασία (Temperature) στους 24°C, την ένταση του 

Φώτος (Light intensity) στο 50%, και το διαθέσιµο διοξείδιο του άνθρακα (CO2 ) στο 
2.0%. 

  
A. Μετακίνησε τον µεταβολέα της θερµοκρασίας πάνω και κάτω (αυξάνοντας και 

µειώνοντας τη θερµοκρασία αντίστοιχα). Μπορείς να αυξήσεις την ποσότητα του 

παραγόµενου οξυγόνου; ________________________ (Επανέφερε τον 

µεταβολέα στους 24°C όταν τελειώσεις.)  

B. Μετακίνησε τον µεταβολέα της έντασης του φωτός (Light intensity) δεξιά και 

αριστερά. Αυξάνεται η ποσότητα του παραγόµενου οξυγόνου; 

________________________ (Επανέφερε τον µεταβολέα στο 50%όταν 

τελειώσεις.) 

C. Μετακίνησε τον µεταβολέα του διαθέσιµου διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) δεξιά 

και αριστερά. Αυξάνεται η ποσότητα του παραγόµενου οξυγόνου; 

________________________ (Επανέφερε τον µεταβολέα στο 2.0% όταν 

τελειώσεις.) 

 
2. Ανέλυσε: Σε αυτήν την περίπτωση ποιος ήταν ο περιοριστικός παράγοντας;  

_____________________________ 
 

Γιατί κατέληξες σε αυτό το συµπέρασµα; 
_________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
3. Πρόκληση: Σε κάθε µία από τις περιπτώσεις που ακολουθούν χρησιµοποίησε την 

προσοµοίωση για να προσδιορίσεις τον περιοριστικό παράγοντα. 
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Temperature Light intensity CO2 level Limiting factor 

25°C 60% 7.0%  

15°C 20% 2.0%  

30°C 50% 4.0%  

 
 
4. Σκέψου και συζήτησε: Υπέθεσε ότι είσαι αγρότης και καλλιεργείς φυτά σε θερµοκήπιο. 

Γιατί είναι σηµαντικό για σένα να ξέρεις ποιος είναι ο περιοριστικός παράγοντας;  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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