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Είδη αναπαραγωγής 

Ονοματεπώνυμο:    Τάξη-Τμήμα:  Ημερομηνία: 

1. Υποθέστε ότι μελετάτε στο μικροσκόπιο μια καλλιέργεια μονοκύτταρου 

μικροοργανισμού, όπως π.χ. ένα βακτήριο, και σε διαστήματα των 0, 60 και 120 

λεπτών έχετε τις παρακάτω εικόνες: 

 
 

Αρχικά είχατε τρία βακτήρια και μετά από διάστημα 2 ωρών έχετε δεκάδες από 

αυτά τα οποία είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους. 

Τι πιστεύετε ότι συνέβη στα βακτήρια; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Θα μπορούσατε να προτείνετε έναν τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η 

παραπάνω διαδικασία; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Παρατηρήστε την εικόνα που δείχνει τους γονείς με τα 

παιδιά τους. Ενώ μοιράζονται πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, έχουν και διαφορές μεταξύ τους. Για ποιο 

λόγο θεωρείτε ότι συμβαίνει αυτό; Πως μεταβιβάζονται τα 

χαρακτηριστικά στους απογόνους; 

________________________________________________

________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Στη σελίδα του wikispaces με τίτλο αναπαραγωγή θα βρείτε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για το κεφάλαιο με τίτλο «Αναπαραγωγή». Συμπληρώστε το 

παρακάτω διάγραμμα: 
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Είδη αναπαραγωγής 

1. 2. 

Αριθμός γονέων: 

Φύλα: 

Γαμέτες: 

Ζευγάρωμα: 

Απόγονοι: 

Αριθμός γονέων: 

Φύλα: 

Γαμέτες: 

Ζευγάρωμα: 

Απόγονοι: 
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4. Βάλτε λεζάντες στις παρακάτω εικόνες που απεικονίζουν τρόπους μονογονικής 

αναπαραγωγής και δώστε ένα παράδειγμα οργανισμού στον οποίο συμβαίνει αυτό 

το είδος αναπαραγωγής: 

 
 

 

 

 

  
 

5. Nα συγκρίνετε τη διχοτόμηση με την εκβλάστηση.  Σε ποια από τις δύο περιπτώσεις 

ο αρχικός οργανισμός συνεχίζει να υπάρχει; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις περιγραφές της στήλης Β που 

αναφέρονται στην αμφιγονική αναπαραγωγή. 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. τέλειο άνθος Α. ινίδιο για σύζευξη 

2. μύκητας Β. πλοκάμι για ζευγάρωμα 

3. βακτήριο Γ. έχει στήμονες και ύπερο 

4. σαλιγκάρι Δ. παράγει μανιτάρια 

5. χταπόδι Ε. είναι ερμαφρόδιτο 

 

7. Κάτω από ποιες συνθήκες πιστεύετε ότι ένα βακτήριο θα αναπαράγεται 

μονογονικά και κάτω από ποιές συνθήκες αμφιγονικά; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

1. 

Π.χ.      

 

 

2. 

Π.χ.      

 

 

3. 

Π.χ.      

 

 
4.  

 

 

 

Π.χ. 
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8. Να συγκρίνετε τα δύο είδη αναπαραγωγής και να αναφέρεται τα πλεονεκτήματα 

και μειονεκτήματα του κάθε είδους. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Συνοψίζοντας για να ελέγξετε τις γνώσεις σας να απαντήσετε αν η κάθε πρόταση που 

ακολουθεί αφορά μονογονική ή αμφιγονική αναπαραγωγή: 

1. Απόγονοι διαφορετικοί από τους γονείς 

2. Χρειάζονται γαμέτες 

3. Χρειάζονται δύο γονείς 

4. Δε χρειάζονται γαμέτες 

5. Απόγονοι ίδιοι με το γονιό 

6. Δε συμβαίνει γονιμοποίηση 

7. Χρειάζεται ένας μόνο γονιός 

8. Γίνεται σε μονοκύτταρους οργανισμούς  

9. Συμβαίνει γονιμοποίηση 

10. Γίνεται στα περισσότερα φυτά και ζώα 

 

Ήρθε η ώρα να ανατρέξετε στις αρχικές σας απόψεις για την αναπαραγωγή και να 

σκεφτείτε αν έχετε αλλάξει απόψεις μετά την πραγματοποίηση του μαθήματος.  Αφού 

ελέγξετε τις απαντήσεις σας στις ερωτήσεις 1 και 2  να απαντήστε στις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

Αν η αρχική σας απάντηση στις ερωτήσεις 1 και 2 δε συμφωνεί με αυτά που διαπιστώσατε 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος που νομίζετε ότι οφείλεται αυτό; Τι άλλαξε στις απόψεις 

σας; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



Βαρβάκειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο        Κιούπη Βασιλική 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Τι σας δυσκόλεψε περισσότερο σε αυτή την ενότητα; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


