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H αμφιγονική αναπαραγωγή στα φυτά και στα ζώα 

Ονοματεπώνυμο:     Τάξη-Τμήμα: Ημερομηνία: 

Α. Η αναπαραγωγή στα φυτά 

Σε μια βόλτα στην εξοχή την άνοιξη βλέπετε γύρω σας πολλά 

όμορφα άνθη με ζωηρά χρώματα και όμορφες μυρωδιές. Πολλά 

έντομα πετούν από άνθος σε άνθος μεταφέροντας μια κίτρινη 

σκόνη. Ποια λειτουργία εξυπηρετεί το άνθος στα φυτά; Πώς 

συμμετέχουν σε αυτή τα έντομα;  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

1. Στην παρακάτω εικόνα που απεικονίζει το αναπαραγωγικό όργανο των 

περισσότερων φυτών να βάλετε τις κατάλληλες ενδείξεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Τα παρακάτω άνθη είναι τέλεια, αρσενικά ή θηλυκά; 

     

Α.       Β.             Γ.   Δ.  Ε. 
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3. Να περιγράψετε τα διαδοχικά βήματα της διαδικασίας της αναπαραγωγής στα 

αγγειόσπερμα φυτά: 

 

    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Β. Η αναπαραγωγή στα ζώα 

Μια βόλτα σε ένα γειτονικό ποτάμι σας 

φέρνει αντιμέτωπους με τις δύο 

διπλανές εικόνες. Για ποιο λόγο 

ενώνονται οι πεταλούδες με τη βάση 

της κοιλιάς τους; Για ποιο λόγο 

κοάζουν και αγκαλιάζονται οι 

βάτραχοι; 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Στη σελίδα wikispaces με τίτλο αναπαραγωγή θα βρείτε τις απαραίτητες πληροφορίες για 

την αναπαραγωγή στα ζώα. 

Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Τα ερμαφρόδιτα ζώα έχουν ________________ και ______________ αναπαραγωγικά 

όργανα. Παραδείγματα τέτοιων ζώων είναι: ______________________________________. 

2. Τα γονοχωριστικά ζώα είναι είτε _________________ είτε ________________. 

Παραδείγματα τέτοιων ζώων είναι:______________________________________________. 

3. Ανάλογα με το αν γεννούν αυγά, μικρά (που αρχικά ήταν μέσα σε αυγά στο σώμα του 

θηλυκού ζώου) ή μικρά απευθείας τα διακρίνουμε σε ________________ 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 
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π.χ.______________, _______________ π.χ.________________, και ________________ 

π.χ.____________________. 

4. Η αναπαραγωγή στον ελέφαντα 

Ο ελέφαντας είναι γονοχωριστικό/ερμαφρόδιτο ζώο. Τα θηλυκά ζώα παράγουν ειδικά 

αναπαραγωγικά κύτταρα που ονομάζονται ___________. Τα αρσενικά ζώα εντοπίζουν τα 

θηλυκά που είναι σε αναπαραγωγική φάση μέσω ειδικών χημικών ουσιών που αυτά 

εκκρίνουν π.χ. στον αέρα ή στο έδαφος και λέγονται ______________. Επειδή συνηθως 

περισσότερα του ενός αρσεινικά ενδιαφέρονται να ζευγαρώσουν με ένα θηλυκό αυτά 

δίνουν _______________ και επικρατεί ο πιο ______________. Η γονιμοποίηση γίνεται στο 

εξωτερικό/εσωτερικό του σώματος του ζώου. Τα αρσενικά αναπαραγωγικά κύτταρα 

ονομάζονται _______________. Η ένωση ωαρίου – σπερματοζωαρίου ονομάζεται 

_______________. Μόνο ____ σπερματοζωάριο μπορεί να __________ το ωάριο. Τα 

γονίδια του αρσενικού και του θηλυκού ελέφαντα συνδυάζονται για να σχηματιστεί ένα νέο 

άτομο με _____________ συνδυασμό γονιδίων 

 


