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DELO Z MIKROSKOPOM 

1. CILJI VAJE 

Cilji vaje so: 

 spoznati delovanje in dele mikroskopa, 

 znati pravilno mikroskopirati, 

 znati pripraviti moker preparat luskolista čebule, 

 znati natančno opazovati in skicirati mikroskopski objekt. 

 

2. UVOD 

Mikroskop je naprava za preučevanje predmetov, ki so premajhni, da bi jih lahko videli s 

prostim očesom. Človeško oko ne more brez pomoči razločevati predmetov, ki so manjši 

od 0,1 mm.  

Mikroskop deluje, kot podaljšanje očesa in omogoča človeku, da vidi tudi manjše 

predmete. Z mikroskopom zbiramo kvalitativne podatke, ki jih pridobimo na podlagi 

opazovanj (čutila). 

2.1 SPLOŠNA NAVODILA 

Mikroskop je občutljiv instrument, zato je treba z njim pazljivo ravnati. Pri uporabi vedno 

upoštevajte splošna navodila:  

 mikroskop nosimo vedno z obema rokama,  z eno ga držimo spodaj za nogo, z drugo 

za stativ.  

 nikoli ga ne postavimo na rob mize.  

 če je na instrument pritrjena svetilka, pazimo na kabel.  

 kadar delamo z mikroskopom, je najbolje, da pospravimo z mize vse, česar ne 

potrebujemo. 

 če opazujemo objekt v kapljici vode, mikroskopa ne nagibamo. 

 ko nehamo mikroskopirati, naravnamo objektiv na majhno povečavo in mikroskop 

položimo v škatlo. 

 

2.2 DELI MIKROSKOPA 

Sestavljen je iz mehanskih in optičnih delov. 

K mehanskim delom prištevamo: 

− podstavek (noga),  

− stojalo z vijakom za grobo in fino premikanje objektne mizice, s katerima izostrimo 

sliko predmeta (makrometrski in mikrometrski vijak),  

− tubus (monukularni ali binokularni),  

− revolver za namestitev objektivov,  

− objektno mizico z gibljivim nosilcem za pritrditev preparata in dvema vijakoma za 

premikanje preparata ter  

− vijak za premikanje kondenzorja. 
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K optičnim delom prištevamo:  

− povečevalni del (objektiv in okular) ter  

− sistem za osvetlitev. 

 

Povečavo mikroskopa izračunamo tako, da pomnožimo povečavo okularja in povečavo 

objektiva. 

 

monokularni  binokularni 

mikroskop mikroskop 

 

 

 

 
 

2.3 PRIPRAVA MIKROSKOPA 

1. Objektiv z majhno povečavo naravnamo na njegovo mesto. Pri zamenjavi enega 

objektiva z drugim rahlo škrtne, ko pride v svoj položaj.  

2. Če mikroskop nima vgrajene svetilke, naravnamo ogledalo tako, da se svetloba odbija 

in usmerja navzgor skozi odprtino v mizici. Večina mikroskopov ima zaslonko za 

uravnavanje svetlobe.  
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3. Na opazovani predmet usmerimo dovolj svetlobe, upoštevamo, pa, da nekatere 

stvari bolje vidimo v slabši, druge pa v močnejši svetlobi. 

 

2.4 PRIPRAVA PREPARATA 

Postopek za izdelavo mokrega preparata: 

− na objektno steklo s kapalko kani kapljico vode. Vanjo položi predmet (luskolist 

čebule). Tak preparat se imenuje mokri preparat. 

− Krovno stekelce držimo cca. pod kotom 45 stopinj, nato pa ga počasi spuščamo. 

Morebitne zračne mehurčke v preparatu odstranimo tako, da po krovnem stekelcu 

potolčemo. 

 

 

2.5 POSTOPEK ZA UPORABO OBJEKTIVA 

− objektno stekelce položi na mizico – premakni, da bo predmet na sredini, 

− objektiv z malo povečavo more biti na svojem mestu, 

− z makrometrskim vijakom približaj predmet, 

− poglej skozi okular in z makrometrskim vijakom dviguj objektiv dokler ne zagledaš 

predmeta. 

− z mikrometrskim vijakom izostri sliko, 

− predmet naj bo v sredini vidnega polja, 

− zavrti objektiv za veliko povečavo za opazovanje, 

− izostri sliko z mikrometrskim vijakom. 

 

Nariši natančno skico s svinčnikom. Ne uporabljaj kemičnega svinčnika. Nikoli ne 

barvamo ali senčimo. 

 

HIPOTEZA 

H1: Pod mikroskopom bomo videli celično steno. 
H2: Pri večji povečavi bomo videli celično jedro. 
 

 

3. METODE DELA 

 pripravi moker preparat luskolista čebule, 

 opazuj preparat pri vseh povečavah (40x, 100x in 400x), 
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 skiciraj celico pri vseh povečavah (40x, 100x in 400x) 

 

4. MATERIAL 
 luskolist čebule, 

 skalpel, pinceta 

 objektno in krovno stekelce, 

 voda 

 

5. REZULTATI  

 nariši skice opazovanih predmetov pri različnih povečavah (40x, 100x, 400x)  
 riši s svinčnikom !!!! 
 

6. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bomo pod mikroskopom videli celično steno. 

 Potrdi ali zavrzi hipotezo, da bomo pri večji povečavi videli celično jedro. 

 

7.    LITERATURA 

 

 

POROČILO PRIPRAVI PO NAVODILIH ZA IZDELAVO LABORATORIJSKEGA POROČILA!!!!!! 

  


