
ΕΚΦΕ  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ,  Αθήνα 2011-2012 

 

   Ζευγουλά Αγγελική, Βιολόγος 

   Σελίδα 1 από 3 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ   ΛΥΚΕΙΟΥ (Α΄ Γενικής Παιδείας, Β΄ Επιλογής) 
 

Εργαστηριακή άσκηση: «Μελέτη δοµικών συστατικών των οστών»   

                  
Στόχος της δραστηριότητας: 
Οι µαθητές: 

- Να διαπιστώσουν το ρόλο των αλάτων και των οργανικών ουσιών στα οστά .  
 

Όργανα και υλικά: 
∆ύο (02) µεγάλοι δοκιµαστικοί σωλήνες –  Στήριγµα δοκιµαστικών σωλήνων 

∆ύο οστά (µακρά) από  κοτόπουλο 

Ξύδι ή διάλυµα HCL  10% ή 3% 

Νερό 

Λαβίδα  

Εργαστηριακός λύχνος – Τρίποδας – Μεταλλικό πλέγµα – Αναπτήρας 

Αλουµινόχαρτο (2 κοµµάτια) 

Χαρτί κουζίνας 

 

Προετοιµασία δραστηριότητας:  
Α. Με επίδειξη (από τον καθηγητή): Μία ηµέρα πριν τη διεξαγωγή του  πειράµατος 

τοποθετείτε από ένα οστό σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα και προσθέτετε στον ένα σωλήνα 

διάλυµα HCL  10% και στον άλλο σωλήνα νερό. Αν χρησιµοποιήσετε ξύδι ή διάλυµα 

HCL 3%  αντί για διάλυµα HCL  10% η προετοιµασία απαιτείται να ξεκινήσει  10 ηµέρες 

πριν την εκτέλεση του πειράµατος. 

Β. Μετωπικά (Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες των 2-4 ατόµων): Η προετοιµασία θα 

ξεκινήσει 10 ηµέρες πριν την εκτέλεση του πειράµατος. Στους µαθητές θα δοθεί ξύδι ή 

διάλυµα  HCL 3%.        
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   Ζευγουλά Αγγελική, Βιολόγος 

   Σελίδα 2 από 3 

 
                                              ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Ονοµατεπώνυµο/α: …………………………………………………………............................................................ 

Τάξη  / Τµήµα  : ………………. 

Ηµεροµηνία      : …………........ 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ 1η: 
1. Την ηµέρα διεξαγωγής του πειράµατος µε τη βοήθεια της λαβίδας βγάζετε τα οστά από 

τους δοκιµαστικούς σωλήνες. Αν έχετε χρησιµοποιήσει διάλυµα HCL χρειάζεται 

προσοχή για να µην έρθει σε επαφή µε το δέρµα σας.  

2. Ξεπλένετε τα οστά µε νερό και τα στεγνώνετε µε χαρτί κουζίνας. 

3. Συγκρίνετε τα οστά ως προς την ελαστικότητα. Καταγράφετε τις παρατηρήσεις σας. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Τοποθετείτε το οστό που είχατε στο ξύδι (ή στο διάλυµα HCL) σε αλουµινόχαρτο 

πάνω στον εργαστηριακό λύχνο και καίτε το οστό. Καταγράφετε τις παρατηρήσεις 

σας. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Επαναλαµβάνετε το βήµα 4 και για το οστό που είχατε στο νερό. Καταγράφετε τις 

παρατηρήσεις σας. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………  
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ΕΡΓΑΣΙΑ 2η: 

 
1. Ποια ιδιότητα του οστού µεταβλήθηκε µε την επίδραση του οξέος;  

Σκληρότητα (αντοχή): �    Ευλυγισία: � 

2.  Όπως γνωρίζετε τα οξέα διαλύουν τα άλατα. Με βάση τις παρατηρήσεις σας από το 

  πείραµα, ποιος είναι ο ρόλος των αλάτων στα οστά;  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Με την καύση του οστού που είχατε στο νερό ποια/ες  ιδιότητά/ές του 

µεταβλήθηκε/αν;              Σκληρότητα  (Αντοχή): �    Ευλυγισία: � 

  4.  Με την καύση του οστού καταστρέφονται τα οργανικά συστατικά του (κύτταρα,  ινίδια  

       κολλαγόνου). Με βάση τις παρατηρήσεις σας από το πείραµα, ποιος είναι ο ρόλος των  

       οργανικών συστατικών στα οστά;  

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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