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Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

Σκοπός 

- Να διαπιστώσετε τον ρόλο του φωτός στη φωτοσύνθεση.  

- Να ασκηθείτε στην εκτέλεση πειραµάτων. 

 
Το φως είναι πρωταρχικής σηµασίας για τη φωτοσύνθεση. Χάρη σε αυτό µεταξύ άλλων 
ενεργοποιείται η χλωροφύλλη (η πράσινη χρωστική των φυτών) και ξεκινά η διαδικασία rns 
φωτοσύνθεσης. Χωρίς αυτό δεν γίνεται φωτοσύνθεση και συνεπώς δεν παράγεται η τροφή των 
φυτών, η γλυκόζη. 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 

1. Ένα φυτό (κατά προτίµηση µε µεγάλα φύλλα) 

2.Αλουµινόχαρτο ή χαρτόνι  

3.Αυτοκόλλητη ταινία  

4. Ψαλίδι 

5. νερό 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

1. Από το χαρτόνι ή το αλουµινόχαρτο κόψτε µερικά γεωµετρικά σχήµατα (όπως κύκλους, 

τρίγωνα ή τετράγωνα). Πρέπει το µέγεθος τους να είναι αρκετά µεγάλο, ώστε να καλύπτουν 

σχεδόν τη µισή επιφάνεια των φύλλων του φυτού που έχετε επιλέξει. 

2. Στερεώστε µε τη βοήθεια της αυτοκόλλητης ταινίας ένα µόνο σχήµα σε κάθε φύλλο. 

3. Εξασφαλίστε τον επαρκή φωτισµό του φυτού και το απαραίτητο νερό καθ' όλη τη διάρκεια 

του πειράµατος. 

4. Αν το φυτό είναι εξωτερικού χώρου, κρατήστε καθηµερινά σηµειώσεις για τις καιρικές 

συνθήκες που επικρατούσαν. 

5. Μετά από µία εβδοµάδα αποµακρύνετε τα γεωµετρικά σχήµατα από τα φύλλα και 

παρατηρήστε την κατάσταση κάθε φύλλου. 

6. Συγκρίνετε το τµήµα του φύλλου που ήταν καλυµµένο µε εκείνο που ήταν ακάλυπτο. 

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΟΥΜΕ ΠΑΝΩ ΣΕ ΕΝΑ ΦΥΛΛΟ ΜΙΑ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ! 

 

Σκοπός 

Είναι γνωστό από την Οργανική Χηµεία ότι υπάρχει µια κλασική αντίδραση µε την οποία 
ανιχνεύεται η ύπαρξη αµύλου. Πρόκειται για την αντίδραση ιωδίου. Σ' αυτή το µεταλλικό ιώδιο 
που υπάρχει διαλυµένο µέσα σε υδατικό διάλυµα ιωδιούχου καλίου ενώνεται µε το άµυλο και το 
κάνει να φαίνεται πολύ σκούρο µπλε έως µαύρο. Έτσι, ένα φύλλο που είναι εκτεθειµένο για 
πολλή ώρα στο φως µπορούµε να το αποσπάσουµε από το φυτό, να το βυθίσουµε για λίγο σε 
ακετόνη, οπότε αποµακρύνονται οι χλωροφύλλες και το φύλλο φαίνεται σχεδόν άχρωµο, και 
µετά να το βυθίσουµε σε διάλυµα Lugol (υδατικό διάλυµα ιωδιούχου καλίου και µεταλλικού 
ιωδίου) , οπότε και το φύλλο, που έχει συγκεντρώσει άµυλο φωτοσυνθέτοντας, βάφεται σχεδόν 
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µαύρο από την αντίδραση αµύλου. Αυτή η διαδικασία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ένα πολύ πιο 
εντυπωσιακό τρόπο, για να αποτυπωθεί πάνω σε ένα φύλλο µία φωτογραφία! 
 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 

1. Ένα αρνητικό ασπρόµαυρου φιλµ 

2. Ένα φυτό  

3. Αλουµινόχαρτο  

4. ∆υο κοµµάτια γυαλιού 

5. ∆ύο µανταλάκια. 

6. Ακετόνη  

7. ∆ιάλυµα Λουγκόλ (Lugol) 

8. Νερό 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

1. Παίρνουµε ένα αρνητικό ασπρόµαυρου φιλµ και το τοποθετούµε στην πάνω επιφάνεια ενός 

φύλλου του φυτού.  

2. Το υπόλοιπο της επιφάνειας που µένει ελεύθερο το καλύπτουµε µε αλουµινόχαρτο.  

3.Πιέζουµε το φύλλο ανάµεσα σε δυο κοµµάτια γυαλιού, τα οποία συγκρατούµε µαζί µε δύο 

µανταλάκια.  

4. Εκθέτουµε όλη αυτή την κατασκευή στο φως για κάποιο χρονικό διάστηµα.  

 

Είναι φανερό ότι το αρνητικό που έχουµε τοποθετήσει πάνω στο φύλλο θα επιτρέπει να 
περνάει φως προς το φύλλο από τις διαφανείς περιοχές του, λιγότερο από τις γκρίζες και 
καθόλου από τις µαύρες περιοχές. Τελικά στο φύλλο από κάτω θα γίνεται φωτοσύνθεση 
ανάλογα µε την πυκνότητα κάθε περιοχής του αρνητικού.  
 

5. Μετά από µερικές ώρες αποµακρύνουµε τα δύο κοµµάτια γυαλιού που πιέζουν το αρνητικό 

πάνω στο φύλλο. 

6. Αποµακρύνουµε το αρνητικό και το αλουµινόχαρτο, 

7. Κόβουµε το φύλλο από το φυτό και ταχύτατα το βυθίζουµε στην ακετόνη.  

8. Μόλις αποκτήσει ελαφρά κίτρινο χρώµα, το ξεπλένουµε µε νερό και το βυθίζουµε σε Lugol 

για δύο λεπτά.  

9. Όταν το βγάλουµε από το Lugol, θα δούµε ότι στο φύλλο υπάρχει µια πολύ καθαρή 

φωτογραφία, που έχει προκύψει από το αρνητικό, επειδή ακολουθήσαµε ακριβώς την ίδια αρχή 

που ακολουθούν οι φωτογράφοι, για να τυπώσουν τις ασπρόµαυρες φωτογραφίες τους πάνω σε 

φωτογραφικό χαρτί.  

 

Κάτω από τις περιοχές του αρνητικού που ήταν διαφανείς έγινε φωτοσύνθεση και 
αποθηκεύτηκε άµυλο. Οι περιοχές αυτές βάφτηκαν κατά τη χρώση και φαίνονται τώρα µαύρες. 
Αντίθετα, κάτω από τις µαύρες περιοχές του αρνητικού δεν περνούσε φως και δεν έγινε 
φωτοσύνθεση. Οι περιοχές αυτές δε βάφτηκαν κατά τη χρώση και παρέµειναν ανοιχτόχρωµες. 
Έτσι αποτυπώσαµε µια φωτογραφία πάνω σε ένα φύλλο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η σηµασία του φωτός για τη φωτοσύνθεση 

 

 

Ονοµατεπώνυµο .................................................... 

 

Τάξη                  .................................................... 

 

Τµήµα         .................................................... 

 

Ηµεροµηνία .................................................... 

 

 
1. Υπάρχει διαφορά µεταξύ του τµήµατος του φύλλου που ήταν καλυµµένο και εκείνου που δεν ήταν; 

      Που οφείλεται η διαφορά; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 
2. Γιατί έπρεπε να περιµένετε µία εβδοµάδα µέχρι να αποµακρύνετε τα καλύµµατα των φύλλων; 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

3. Για ποιο λόγο σας ενδιέφερε ο σωστός φωτισµός και το σωστό πότισµα του φυτού αλλά και οι 

καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν; 
 

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

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

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

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

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

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


