
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

21. α)Πνηα νζηά ιέκε ζπνλδύινπο; 

      β)Τη είλαη νη κεζνζπνλδύιηνη δίζθνη; 

 

22. Τη γλωξίδεηε γηα ηηο αξζξώζεηο; 

 

23. α)Πνηεο θαηεγνξίεο κπώλ γλωξίδεηε θαη πνηα είλαη ε δηαθνξά ηνπο;  

      β)  Να θέξεηε έλα παξάδεηγκα ζε θάζε πεξίπηωζε. 

 

24. Γηα ηελ πγεία ηνπ ζθειεηνύ καο ηη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε δηαηξνθή καο; 

 

25. Τη είλαη: α) ην θάηαγκα β) ην δηάζηξεκκα θαη γ) ε εμάξζξωζε; 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6  

                                             Ερωτήςεισ Ανάπτυξησ 

Η αναπαραγωγή ςτα φυτά 

1.Για ποιόν λόγο θ αναπαραγωγι είναι μια απαραίτθτθ διαδικαςία; 
2. Πόςα είδθ αναπαραγωγισ γνωρίηετε; 
3. Πϊσ επιτυγχάνεται θ αμφιγονικι αναπαραγωγι; 
4. Τι ονομάηεται γονιμοποίθςθ; Τι είναι το ηυγωτό ; 
5.Με ποιουσ τρόπουσ γίνεται θ μονοτονικι αναπαραγωγι των φυτϊν; 
6. Ποια φυτά ονομάηονται ανκόφυτα και πωσ αναπαράγονται; Ποιό είναι το 
αναπαραγωγικό όργανο του φυτοφ και πόςα είδθ μποροφμε να ζχουμε; 
7.Από ποια μζρθ αποτελείται ζνα αρςενικό άνκοσ; 
8.Από ποια μζρθ αποτελείται ζνα κθλυκό άνκοσ; 
9.Τι γνωρίηετε για το τζλειο άνκοσ; 
10.Τι είναι θ επικονίαςθ και με ποιουσ τρόπου γίνεται; 
11.Πϊσ γίνεται θ γονιμοποίθςθ ςτα φυτά; 
12. Πϊσ ςχθματίηεται ο καρπόσ ςτα φυτά; 
 
 Η αναπαραγωγή ςτον άνθρωπο 
 
13.Τι γνωρίηετε για τθν πορεία του ςπερματοηωαρίου ςτον οργανιςμό του ανκρϊπου; 
14. Τι γνωρίηετε για τθν πορεία του ωαρίου ςτον οργανιςμό του ανκρϊπου; 



15.Τι ονομάηουμε ζμμθνο κφκλο; 
16. Να περιγράψετε τα γεγονότα που ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια του ζμμθνου κφκλου 
16. Τι ονομάηουμε ζμμθνο ρφςθ ι περίοδο; 
17.Τι είναι το ηυγωτό; 
18.Από πόςα ςπερματοηωάρια  γονιμοποιείται ζνα ωάριο; 
19.Πϊσ ξεκινά θ κφθςθ του εμβρφου; 
20. Με ποιόν τρόπο τρζφεται το ζμβρυο  όςο βρίςκεται ςτθ μιτρα τθσ μθτζρασ του; 
21.Πότε το ζμβρυο είναι ζτοιμο για τον τοκετό; 
22. Ποιοι είναι οι παράγοντεσ που μπορεί να επθρεάςουν τθν ανάπτυξθ του εμβρφου αλλά 
και τθν υγεία τθσ εγκφου; 
23.Πότε ξεκινά ο κθλαςμόσ; Γιατί είναι πολφ ςθμαντικό ζνα βρζφοσ να κθλάηει; 
 
                                          Ερωτήςεισ πολλαπλήσ επιλογήσ 
 
 Να χαρακτηριςτοφν ωσ Σ( Σωςτέσ)ή Λ (Λανθαςμένεσ)οι παρακάτω προτάςεισ 
1.Η αμφιγονικι αναπαραγωγι δεν προχποκζτει το ηευγάρωμα των οργανιςμϊν 
2.Οι οργανιςμοί που αναπαράγονται αμφιγονικά παράγουν αρςενικοφσ και κθλυκοφσ 
γαμζτεσ 
3.Το ςπερματοηωάριο είναι ο αρςενικόσ γαμζτθσ 
4.Ο γυρεόκοκκοσ είναι ο κθλυκόσ γαμζτθσ των φυτϊν 
5. Ο ςτιμονασ αποτελείται από το νιμα και τον ανκιρα 
6.Τα φυτά αναπαράγονται και αμφιγονικά και μονογονικά 
7.Τζλειο λζγεται το άνκοσ που ζχει μόνο φπερο 
8.Με τθν γονιμοποίθςθ ςχθματίηεται το ηυγωτό 
 
9.Να ςυμπληρώςετε τα κενά ςτην παρακάτω παράγραφο 
 
Το άνκοσ είναι το …………………….        ………………………. των φυτϊν. Το αρςενικό άνκοσ ζχει 

μόνο……………………………. Αυτοί αποτελοφνται από το …………………και τουσ ……………………….. 

Στουσ  ανκιρεσ βρίςκονται οι ………………………. που περιζχουν τουσ 
…………………………….γαμζτεσ του  φυτοφ. 
Το ………………………….άνκοσ ζχει μόνο  φπερο. Ο φπεροσ αποτελείται από το 
…………………………, τον …………………………….και τθν …………………………… Σε αυτιν βρίςκονται οι 
…………………………..    ……………………………. οι οποίεσ περιζχουν τα ωάρια του φυτοφ. 
 
Να χαρακτηριςτοφν ωσ Σ( Σωςτέσ)ή Λ (Λανθαςμένεσ)οι παρακάτω προτάςεισ 
1.Από τα ςπερματοηωάρια που προςπακοφν να γονιμοποιιςουν το ωάριο μόνο ζνα το 
καταφζρνει 
2.Το όςχεο εξαςφαλίηει τθν κατάλλθλθ κερμοκραςία για τθν παραγωγι των 
ςπερματοηωαρίων 
3. Η ζξοδοσ του ςπζρματοσ μζςω τθσ ουρικρασ ονομάηεται εκςπερμάτωςθ 
4.Κάκε 28 θμζρεσ ωριμάηει ζνα ωάριο ςε κάκε ωοκικθ 
5.Το ωάριο που δεν γονιμοποιικθκε απομακρφνεται με βλζννα , αίμα και κυτταρικά 
υπολείμματα από τον κόλπο 
6.Η εκςπερμάτωςθ μπορεί να ςυμβεί και κατά τθ διάρκεια του φπνου 
7. Η παραγωγι των ςπερματοηωαρίων ςτον άνκρωπο γίνεται ςτον προςτάτθ. 
8. Το κάπνιςμα από τθν ζγκυο μθτζρα μπορεί να επθρεάςει τθν ανάπτυξθ του εμβρφου 
9. Κατά τθ διάρκεια τθσ κφθςθσ ο πλακοφντασ και ο ομφάλιοσ λϊροσ είναι  απαραίτθτοι για 
να τραφεί το ζμβρυο 
10. Ο Θθλαςμόσ δεν είναι ςθμαντικόσ για τθν ανάπτυξθ και τθν ομαλι υγεία του βρζφουσ 



11. Όταν διακοπεί ο κθλαςμόσ μετά από λίγεσ θμζρεσ ςταματά θ ζκκριςθ του γάλακτοσ από 
τουσ μαςτικοφσ αδζνεσ 
                                                 Να γίνει η αντιςτοίχηςη 

Α Β 

1θ-5θ θμζρα                      α. 1.Το ωάριο που δεν ζχει γονιμοποιθκεί 
αποβάλλεται  μαηί με βλζννα , αίμα από τον 
κόλπο 

6θ-13θ θμζρα                    β. 2.Αν το ωάριο δεν γονιμοποιθκεί αρχίηει 
νζοσ ζμμθνοσ κφκλοσ 

14θ θμζρα                         γ. 3. Το ωάριο ωριμάηει ςε μια από τισ δφο 
ωοκικεσ και το ενδομιτριο γίνεται 
παχφτερο για να δεχκεί το ωάριο αν 
γονιμοποιθκεί 

15θ-28θ θμζρα                  δ. 4. Το ωάριο ελευκερϊνεται ςτθ ςάλπιγγα 
.Τότε μπορεί να γίνει θ γονιμοποίθςθ   

 
                            Να κυκλώςετε τη ςωςτή απάντηςη 
1.Το ηυγωτό αρχίηει να διαιρείται και τελικά εμφυτεφεται ςτθ  
   α. ςτθ ςάλπιγγα    β. ςτο ενδομιτριο    γ. ςτον κόλπο 
 
2.Το ζμβρυο λαμβάνει κρεπτικζσ ουςίεσ και οξυγόνο μζςω  
    α. του αμνιακοφ υγροφ   β. του πλακοφντα και του ομφάλιου λϊρου   γ. του κόλπου 
 
3.Κατά τον τοκετό 
   α. ςπάει ο αμνιακόσ ςάκοσ    β. το ζμβρυο παίρνει τθν κατάλλθλθ κζςθ και εξωκείται από    
       τθν μιτρα   .      γ. ςυμβαίνει και το α και το β 
 
4.Η ζγκυοσ πρζπει να φροντίηει  
α. να ζχει ιςορροπθμζνθ διατροφι και να αςκείται ελαφρά 
β. να μθν καπνίηει    γ. να μθν πίνει αλκοόλ    δ. όλα όςα  αναφζρονται  ςτα α,β,γ 
 


