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MIKROSKOPIRANJE ČRK IN LAS 

1. CILJI VAJE 

 

Cilji vaje so: 

 ugotoviti, kaj se zgodi s sliko, ko jo gledamo pod mikroskopom, 

 osvojiti tehniko mikroskopiranja, 

 pripraviti mokri mikroskopski preparat črk (A, H, F) in lasu, 

 natančno opazovati in skicirati predmete. 

 

2. UVOD 

Svetlobni mikroskop je sestavljen iz dveh leč. Prvo imenujemo objektiv, drugo pa okular. 

 

Povečavo izračunamo tako, da pomnožimo povečavo okularja in povečavo objektiva. 

 

Pri mikroskopu je pomembna tudi ločljivost = sposobnost razlikovati dve točki med 

seboj (človeško oko; 0,003 mm). 

 

Mikroskop sliko poveča in jo obrne preko abscisne in preko ordinatne osi. 

 

3. 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. 

 

4. METODE DELA 

4.1 MIKROSKOPIRANJE ČRK 

 pripravi moker preparat črke H, 

 opazuj PRAVILNO OBRNJEN predmet najprej pod malo, nato pa pod veliko 

povečavo, 

 skiciraj  

 ponovi postopek s črko A in F 



MIKROSKOPIRANJE ČRK IN LAS 
TEHNIŠKA GIMNAZIJA  2. VAJA 

2 
 

 

4.2 MIKROSKOPIRANJE LAS 

 pripravi moker preparat dveh las, enega svetlega in enega temnega, 

 položi lase enega čez drugega tako, da se prekrižata, 

 objektno steklo premakni tako, da je križišče las v sredini vidnega polja, 

 skiciraj 

 

 
las pod mikroskopom    črka pod mikroskopom 

 

HIPOTEZE 

H1: Menimo, so črke sestavljene iz pik. 

H2: Predvidevamo, da bo slika pod mikroskopom obrnjena preko abscisne in preko 

ordinatne osi. 

H3: Menimo, da bo temnejši las debelejši od svetlejšega. 

 

5. ZAKLJUČEK IN DISKUSIJA 

 Potrdi ali zavrzi hipoteze pri mikroskopiranju črk (opiši kako je sestavljena črka pod 

mikroskopom, pojasni kako je obrnjena slika, pri kateri črki se lastnost obrnjene slike 

vidi in zakaj). 

 Potrdi ali zavrzi hipoteze pri mikroskopiranju las (opiši kakšen je las pod 

mikroskopom, napiši kateri las je bil debelejši). 

 

6. LITERATURA 

 

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


