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ηξιςεία από ηη θεωοία 

 

Μέοξπ 1ξ: Υοώζη και μικοξζκξπική παοαηήοηζη κρηηάοωμ κοεμμρδιξύ 
 

Τμ θνεμμύδη (Allium cepa) είκαη έκα δηεηέξ θοηό, ημ μπμίμ μεηά ηεκ θανπμθμνία ημο 

πνώημο πνόκμο δεμημονγεί έκα μηθνό βμιβό γηα ηεκ απμζήθεοζε ηωκ ζνεπηηθώκ μοζηώκ. 

Ο ιεοθόξ πηηώκαξ ημο βμιβμύ ημο θνεμμοδημύ θαιύπηεηαη εζωηενηθά από έκακ ομέκα 

(μεμβνάκε), ημκ μπμίμ θαη ζα παναηενήζεηε. Ο ομέκαξ αοηόξ απμηειείηαη από μία μόκμ 

ζηηβάδα θοηηάνωκ θαη γηα αοηό ημ ιόγμ ηα θύηηανά ημο πνμζθένμκηαη γηα παναηήνεζε. Γηα 

ηε πνώζε ηωκ θοηηάνωκ αοηώκ ζα πνεζημμπμηήζεηε ηε πνωζηηθή Lugol πμο πνωμαηίδεη 

θαθέ ημοξ πονήκεξ ηωκ θοηηάνωκ, θαζώξ θαη ημοξ πμιοζαθπανίηεξ, ζακ ηεκ θοηηανίκε. 
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Μέοξπ 2ξ: Μικοξζκξπική παοαηήοηζη ζηξμάηωμ θύλλωμ 
 

Τα ζηόμαηα είκαη μηθνμζθμπηθά ακμίγμαηα ζηεκ επηθάκεηα ηωκ θύιιωκ πμο επηηνέπμοκ ηεκ 

ακηαιιαγή αενίωκ, έηζη ώζηε ηα θύηηανα κα μπμνμύκ κα θωημζοκζέημοκ θαη κα 

ακαπκέμοκ. Πανάιιεια μέζω ηωκ ζημμάηωκ γίκεηαη ελάημηζε ημο κενμύ θαηά ηε δηαπκμή. 

Με ημ άκμηγμα θαη ημ θιείζημμ ηωκ ζημμάηωκ ημ θοηό ειέγπεη ημ νοζμό απώιεηαξ κενμύ. 

Η ζέζε ηωκ ζημμάηωκ πμηθίιεη. Σηόμαηα μπμνεί κα οπάνπμοκ θαη ζηεκ επάκω θαη ζηεκ 

θάηω επηδενμίδα (αμθηζημμαηηθά θύιια). Σηα πενηζζόηενα όμωξ θύιια ηα ζηόμαηα 

ζοκακηώκηαη ζηεκ θάηω επηδενμίδα (οπμζημμαηηθά θύιια).  

Τα ζηόμαηα ζπεμαηίδμκηαη από έκα δεύγμξ ελεηδηθεομέκωκ επηδενμηθώκ θοηηάνωκ, ηωκ 

θαηαθναθηηθώκ θοηηάνωκ. Τα θαηαθναθηηθά θύηηανα έπμοκ ζοκήζωξ κεθνμεηδέξ ζπήμα 

(εηθόκα), αιιά μπμνεί κα πανμοζηάδμοκ θαη άιιμ ζπήμα (ππ. ζηα αγνωζηώδε μμηάδμοκ με 

αιηήνεξ) θαη δηαηάζζμκηαη έηζη ώζηε ακάμεζά ημοξ κα ζπεμαηίδεηαη έκαξ μεζμθοηηάνημξ 

πώνμξ, ζπηζμή ή πόνμξ. Η είζμδμξ θαη έλμδμξ ηωκ αενίωκ γίκεηαη από ηε ζπηζμή ή πόνμ 

πμο ημ άκμηγμά ηεξ μεηαβάιιεηαη ακάιμγα με ηηξ ελωηενηθέξ θαη εζωηενηθέξ ζοκζήθεξ. Σε 

πμιιά θοηά γύνω από ηα θαηαθναθηηθά θύηηανα οπάνπμοκ εηδηθά επηδενμηθά θύηηανα πμο 

μκμμάδμκηαη παναζημμαηηθά. 

   

   
Γηθόκα: Χαναθηενηζηηθμί ηύπμη ζημμάηωκ: Α. εγθάνζηα ημμή ζηόμαημξ, Β. ηοπηθή μμνθή 

ζημμάηωκ (κεθνμεηδέξ ζπήμα θαηαθναθηηθώκ θοηηάνωκ), Γ., Δ., Γ. παναζημμαηηθά 

θύηηανα, ΣΤ. θαηαθναθηηθά θύηηανα ζε αγνωζηώδε (ζπήμα αιηήνα) 

 

 



7 Δεκεμβοίξρ 2013 12ε Γονωπαϊθή Οιομπηάδα Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ - EUSO 2014 
 

3 ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr  
 

Γνγαζηενηαθό μένμξ 
 

 

Γπιζήμαμζη: Να μη ςοηζιμξπξιηθεί ζε καμία πεοίπηωζη ξ θακόπ x100 γιαηί η ςοήζη 

ηξρ απαιηεί ειδικό λάδι.  

 

Μέοξπ 1ξ: Υοώζη και μικοξζκξπική παοαηήοηζη κρηηάοωμ κοεμμρδιξύ 
 

Απαιηξύμεμα όογαμα και ρλικά 

1. Μηθνμζθόπημ 

2. Ακηηθεημεκμθόνεξ πιάθεξ 

3. Kαιοπηνίδεξ 

4. Καζεηίκα μηθνμζθμπίαξ 

5. Σηαγμκόμεηνμ 

6. Πμηήνη δέζεξ 

7. Δηάιομα Lugol 

8. Χανηί θμοδίκαξ ή δηεζεηηθό πανηί 

9. Βμιβόξ θνεμμοδημύ 
 

Πειοαμαηική διαδικαζία 

Σαξ δίκεηαη έκαξ βμιβόξ θνεμμοδημύ.  
 

1. Σημ θέκηνμ μηαξ θαζανήξ ακηηθεημεκμθόνμο πιάθαξ ζηάδμομε 1 ζηαγόκα πνωζηηθήξ 

Lugol. 
 

2. Ξεθιμοδίδμομε έκα θνεμμύδη, ημ θόβμομε ζηε μέζε θαη αθαηνμύμε από ηεκ εζωηενηθή 

επηθάκεηα ημο θνεμμοδημύ έκακ από ημοξ πηηώκεξ ημο. 
 

3. Χανάδμομε ζηεκ θμίιε επηθάκεηα ημο πηηώκα, με ημ κοζηένη, μηθνά 

μνζμγώκηα (επηθάκεηαξ πενίπμο όζμ ημ κύπη ημο μηθνμύ μαξ δαθηύιμο). 
 

4. Αθαηνμύμε με ηε ιαβίδα πνμζεθηηθά έκα από ηα μνζμγώκηα ημο δηάθακμο 

ομέκα πμο θαιύπηεη ημ πηηώκα θνμκηίδμκηαξ κα μεκ παναζύνμομε θαη ηζηό 

από ηεκ θάηω ημο πιεονά.  
 

5. Τμπμζεημύμε ημ θμμμάηη ημο ομέκα ζηε 

ζηαγόκα πμο έπμομε ήδε νίλεη ζηεκ ακηηθεημεκμθόνμ 

πιάθα, πνμζέπμκηαξ κα μεκ ακαδηπιωζεί. Ακ ακαδηπιωζεί ημ 

ηζηώκμομε με ηε βμήζεηα ηεξ ακαημμηθήξ βειόκαξ. 
 



7 Δεκεμβοίξρ 2013 12ε Γονωπαϊθή Οιομπηάδα Φοζηθώκ Γπηζηεμώκ - EUSO 2014 
 

4 ΓΚΦΓ Κανδίηζαξ - http://ekfe.kar.sch.gr – mail@ekfe.kar.sch.gr & ekfekar@sch.gr  
 

6. Τμ αθήκμομε γηα 3 - 4 ιεπηά. 
 

7. Καιύπημομε πνμζεθηηθά με ηεκ θαιοπηνίδα θνμκηίδμκηαξ κα με 

δεμημονγεζμύκ θοζαιίδεξ αένα.  
 

8. Απμμαθνύκμομε ηεκ πενίζζεηα ηεξ πνωζηηθήξ 

με πανηί θμοδίκαξ ή δηεζεηηθό πανηί. 
 

9. Παναηενμύμε ημ παναζθεύαζμα ζημ μηθνμζθόπημ, λεθηκώκηαξ 

από ημκ x4 ακηηθεημεκηθό θαθό (δει. ηε μηθνόηενε μεγέζοκζε) έωξ θαη ημκ x40. 
 

Όηαμ ξλξκληοωθεί η εογαζηηοιακή δοαζηηοιόηηηα ζομπιενώκεηε ημ αθόιμοζμ θύιιμ 

θαηαγναθήξ παναηενήζεωκ – ζομπεναζμάηωκ θαη εμημεοώμεηε ηξμ επιηηοηηή για μα 

ανιξλξγήζει ηξ παοαζκεύαζμα πξρ καηαζκεράζαηε. 

 

1ξ  ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΩΝ 
 

1. Να ζπεδηάζεηε, όζμ θαιύηενα μπμνείηε, μενηθά από ηα θύηηανα ημο θνεμμοδημύ ζηη 

μεγαλύηεοη δρμαηή μεγέθρμζη θαη κα ημπμζεηήζεηε βέιε γηα κα μκμμάζεηε ηηξ δμμέξ ημο 

θοηηάνμο πμο μπμνείηε κα δηαθνίκεηε.  

 
Να ρπξλξγίζεηε ηημ ηελική μεγέθρμζη ημο μπηηθμύ πεδίμο πμο ζπεδηάζαηε: 

Μεγεζοκηηθή ηθακόηεηα πνμζμθζάιμημο θαθμύ: ............................................................................ 

Μεγεζοκηηθή ηθακόηεηα ακηηθεημεκηθμύ θαθμύ: ............................................................................. 

Τειηθή μεγέζοκζε παναζθεοάζμαημξ: ............................................................................................. 
 

2. Γηαηί πηζηεύεηε όηη πνεζημμπμηήζαμε ηε πνωζηηθή Lugol; 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

3. Πμημ είκαη ζοκήζωξ ημ ζπήμα ημο πονήκα ηωκ θοηηθώκ θοηηάνωκ ημο 

παναζθεοάζμαημξ θαη ζε πμημ ζεμείμ ημο θοηηάνμο βνίζθεηαη; 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

Μέοξπ 2ξ: Μικοξζκξπική παοαηήοηζη ζηξμάηωμ θύλλωμ 
 

Απαιηξύμεμα όογαμα και ρλικά 

1. Μηθνμζθόπημ 

2. Ακηηθεημεκμθόνεξ πιάθεξ 

3. Kαιοπηνίδεξ 

4. Καζεηίκα μηθνμζθμπίαξ 

5. Σηαγμκόμεηνμ 

6. Πμηήνη δέζεξ 

7. Χανηί θμοδίκαξ ή δηεζεηηθό πανηί 

8. Φνεζθμθμμμέκα θύιια 
 

Πειοαμαηική διαδικαζία: 
 

Σαξ δίκμκηαη δείγμαηα θύιιωκ ημο θοημύ θαιαγπόε (Kalanchoe blossfeldiana) 

πνμθεημέκμο κα παναηενήζεηε ηα ζηόμαηα πμο βνίζθμκηαη ζηεκ επηδενμίδα ημο θύιιμο. 
 

Γηα ηεκ εημημαζία ημο παναζθεοάζμαημξ: 
 

1. Σηάδμομε μία ζηαγόκα κενμύ ζημ θέκηνμ μηαξ ακηηθεημεκμθόνμο πιάθαξ. 
  

2. Σθίδμομε έκα θύιιμ με ηέημημ ηνόπμ ώζηε 

κα λεθμιιήζεη ε θάηω επηδενμίδα ημο θύιιμο. 
 

3. Κόβμομε με πνμζμπή έκα μηθνό θμμμάηη από 

ηεκ επηδενμίδα ημο θύιιμο.  

Γπηιέγμομε ημήμα επηδενμίδαξ πμο είκαη θαζανό 

από πνάζηκμ-αδηαθακή ηζηό ημο θύιιμο πμο πηζακώξ έπεη απμμείκεη.  
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4. Τμπμζεημύμε ημ θμμμάηη ηεξ επηδενμίδαξ ζηεκ ακηηθεημεκμθόνμ πιάθα πμο έπμομε 

πνμεημημάζεη.  
 

5. Καιύπημομε πνμζεθηηθά με ηεκ θαιοπηνίδα θνμκηίδμκηαξ κα με δεμημονγεζμύκ 

θοζαιίδεξ αένα. Απμμαθνύκμομε ηεκ πενίζζεηα ημο κενμύ με πανηί θμοδίκαξ ή δηεζεηηθό 

πανηί θαη παναηενμύμε ημ παναζθεύαζμα λεθηκώκηαξ από ημκ x4 ακηηθεημεκηθό θαθό (δει. 

ηε μηθνόηενε μεγέζοκζε) έωξ θαη ημκ x40, νοζμίδμκηαξ θαηάιιεια ημ θωηηζμό. 
 

6. Γκημπίδμομε ηα θαηαθναθηηθά θύηηανα πμο ζπεμαηίδμοκ ηα ζηόμαηα. 
 

7. Παναηενμύμε ημοξ πιωνμπιάζηεξ πμο βνίζθμκηαη μέζα ζηα θαηαθναθηηθά θύηηανα.  
 

Κάκηε λακά ηα βήμαηα 1 – 5 πνεζημμπμηώκηαξ όμωξ ηώνα έκα θμμμάηη ηεξ επάκω 

επηθάκεηαξ ημο θύιιμο, παναηενώκηαξ ακ θαη ζε αοηό οπάνπμοκ ζηόμαηα.. 
 

Όηαμ ξλξκληοωθεί η εογαζηηοιακή δοαζηηοιόηηηα ζομπιενώκεηε ημ αθόιμοζμ θύιιμ 

θαηαγναθήξ παναηενήζεωκ – ζομπεναζμάηωκ θαη εμημεοώμεηε ηξμ επιηηοηηή για μα 

ανιξλξγήζει ηα παοαζκεράζμαηα πξρ καηαζκεράζαηε. 

 

2ξ  ΦΤΛΛΟ ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΓΛΓΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΗΡΗΓΩΝ 

 

1. Γπηιέληε έκα εοδηάθνηημ ημήμα από ημ παναζθεύαζμα ηεξ κάηω επιδεομίδαπ ημο 

θύιιμο θαη απεηθμκίζηε ημ, ζηη μεγαλύηεοη δρμαηή μεγέθρμζη, ζημειώμξμηαπ με βέλη: 

α) καηαθοακηικά κύηηαοα, β) παοαζηξμαηικά κύηηαοα γ) ςλωοξπλάζηεπ και δ) ηη 

ζηξμαηική ζςιζμή ή πόοξ. 

 

Κάηω πιεονά θύιιμο 
 

Μεγεζοκηηθή ηθακόηεηα πνμζμθζάιμημο θαθμύ: ............................................................................ 

Μεγεζοκηηθή ηθακόηεηα ακηηθεημεκηθμύ θαθμύ: ............................................................................. 

Τειηθή μεγέζοκζε παναζθεοάζμαημξ: ............................................................................................. 
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2. Με βάζε ημκ ηύπμ ηωκ ζημμάηωκ πμο παναηενήζαηε, ε θαιαγπόε ακήθεη ζηα 

αγνωζηώδε; Να αηηημιμγήζεηε ηεκ απάκηεζή ζαξ. 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
 

3. Η θαιαγπόε δηαζέηεη αμθηζημμαηηθά ή οπμζημμαηηθά θύιια; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

4. Κάηω από πμηεξ ζοκζήθεξ πηζηεύεηε όηη ηα ζηόμαηα είκαη θιεηζηά; 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 
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ΠΡΟΥΓΙΡΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ EUSO 

ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Μξμάδεπ 

Μέοξπ 1ξ Υοώζη και παοαηήοηζη κρηηάοωμ κοεμμρδιξύ  

1 Αθαίνεζε ιεπημύ ομέκα 5 

2 Χνώζε δείγμαημξ 5 

3 Χνήζε μηθνμζθμπίμο 10 

4 Σπεδίαζε θοηηθώκ θοηηάνωκ 5 

5 Γκδείλεηξ - ακαγκώνηζε δμμώκ 10 (2x5) 

6 Μεγεζύκζεηξ 5 

7 Γνωηήζεηξ 10 (2x5) 

Μέοξπ 2ξ Παοαηήοηζη ζηξμάηωμ θύλλωμ  

1 Πνμεημημαζία θαη πμηόηεηα παναζθεοαζμάηωκ 10 

2 Σπεδίαζε επηδενμίδαξ θύιιμο με ζηόμαηα 5 

3 Γκδείλεηξ - ακαγκώνηζε δμμώκ 20 (4x5) 

4 Γνωηήζεηξ 15 (3x5) 

ΤΝΟΛΟ ΜΟΝΑΔΩΝ 100 

 


