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Εξέλιξη-Ταξινόμηση των οργανισμών 
Ονοματεπώνυμο:                                                 Τάξη-Τμήμα:      Ημερομηνία: 
 
Παρακολουθήστε τοTree of Life video (στο www.wellcometreeoflife.org) και 
χρησιμοποιήστε το Internet ή άλλες πηγές για να απαντήσετε τις παρακάτω ερωτήσεις.   
 

 

 Ερωτήσεις Απαντήσεις  

 

Πως εμφανίστηκαν τα πρώτα 
κύτταρα πριν από περίπου 3 
δισεκατομμύρια χρόνια; 

 

 

Πως αναπαράγονταν τα πρώτα 
κύτταρα; 
 
Υπάρχουν ζωντανοί οργανισμοί 
που είναι παρόμοιοι με αυτά στις 
μέρες μας; 

 

 

Πως προέκυψαν οι «αλυσίδες» 
κυττάρων που αποτελούν τα 
φύκη; 
 
 
 

 

 

Αυτό το ζώο ζούσε στον πυθμένα 
της θάλασσας, για ποιο λόγο ήταν 
χρήσιμο να έχει τα αισθητήρια 
όργανά του στο κεφάλι; 
 
Πως οι μικρές προεξοχές από 
κάθε τμήμα του σώματός του το 
βοηθούσαν να επιβιώνει; 

 

 

Πότε τα ζώα ανέπτυξαν σκληρό 
εξωτερικό περίβλημα ώστε να 
μπορέσουν να βγουν στην ξηρά; 

 

 

Αυτό το έντομο είχε άνοιγμα 
φτερών 1 μέτρο. Για να μπορούσε 
να είχε αναπτυχθεί τόσο σε 
μέγεθος πρέπει να έβρισκε πολύ 
φαγητό και να μην είχε πολλούς 
θηρευτές. Σκεφτείτε για ποιο λόγο 
εξαφανίστηκε. 
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 Ερωτήσεις Απαντήσεις  

 

Καθώς τα έντομα κυριαρχούσαν 
στη στεριά τα ψάρια εξελίσσονταν 
στη θάλασσα. Ποιές αλλαγές 
συνέβη στη δομή του σώματός 
τους και τους επέτρεψε να 
κυριαρχήσουν στη θάλασσα; 

 

 

Μια ομάδα ζώων μετακινήθηκε 
από τη θάλασσα στη στεριά. 
Πιστεύετε ότι αυτή συνέβη από τη 
μια μέρα στην άλλη ή ότι 
χρειάστηκαν πολλά χρόνια; 
 
Γιατί αυτά τα ζώα δε ζούσαν 
αποκλειστικά στη στεριά;  

 

 

Αυτά τα ζώα ήταν τα πρώτα 
σπονδυλωτά που εμφανίστηκαν 
στη στεριά Υπάρχουν πέντε 
ομάδες σπονδυλωτών. Τα ψάρια 
είναι η μία ποιες είναι οι 
υπόλοιπες; Δώστε ένα 
παράδειγμα οργανισμού για κάθε 
ομάδα. 

 

 

Οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη 
γη για πολλά χρόνια. Σε ποια 
ομάδα ζώων ανήκαν;  

 

 

Ποια μεγάλη καταστροφή συνέβη 
πριν 65 εκατομμύρια χρόνια στη 
Γη και οδήγησε στην εξαφάνιση 
των δεινοσαύρων; 

 

 

Το ζώο της εικόνας ονομάζεται 
Archaeopteryx. Πέθανα πριν από 
πολλά χρόνια αλλά τα 
απολιθώματα δείχνουν ότι είχε 
κοφτερά δόντια, νύχια και φτερά. 
Ποια είναι η σημασία αυτού του 
ζώου;  
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 Ερωτήσεις Απαντήσεις  

 

Ζώα σαν κι αυτά εμφανίστηκαν 
περίπου στο τέλος της εποχής 
των δεινοσαύρων. Ήταν τα πρώτα 
θηλαστικά. Ποια χαρακτηριστικά 
μοιράζονται όλα τα θηλαστικά; 

 

 

Μερικά θηλαστικά κυριάρχησαν 
στον αέρα με παρόμοιο τρόπο με 
τα πτηνά και τα έντομα. Η 
νυχτερίδα είναι κοντινότερος 
συγγενής με τα πτηνά ή με τα 
θηλαστικά;  

 

 

Οι χιμπατζήδες είναι θηλαστικά και 
πολύ κοντινοί μας συγγενείς. 
Περιμένεις τα κλαδιά του Δέντρου 
της Ζωής μεταξύ χιμπατζήδων και 
ανθρώπων να έχουν εξελιχθεί 
πολύ παλιά ή πολύ πρόσφατα;  

 

 


