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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Επανάληψη

Ως τα πλέον κεντρικά σημεία της διδακτέας ύλης της Βιολογίας Β’ Γυμνασίου, τη σχολική 
χρονιά 2020-2021, ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια από την Β’ Γυμνασίου στη Γ’ 
Γυμνασίου προσδιορίζονται ο ρόλος των ατόμων, μορίων, ιόντων ως βασικών μονάδων της 
ύλης, ο οποίος διακρίνεται από το ρόλο του κυττάρου ως του πρώτου επιπέδου οργάνωσης 
της ζωής, τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, η ταξινόμηση των οργανισμών με κριτήριο την 
ύπαρξη πυρήνα στα κύτταρα που τους δομούν, η κυτταρική οργάνωση με αναφορά στις 
διαφορές ευκαρυωτικού και προκαρυωτικού κυττάρου.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες που αποφοίτησαν από την Β’ Γυμνασίου αναμένεται να 
γνωρίζουν και με απλά λόγια να εξηγούν έννοιες, φαινόμενα και διαδικασίες που άπτονται 
των ασθενειών, της συσχέτισης μεταδιδόμενων ασθενειών με τους παθογόνους 
μικροοργανισμούς, τους τρόπους μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, τους αμυντικούς 
μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού, το ρόλο των αντισωμάτων και της χρησιμότητας 
των εμβολίων. Θα ήταν χρήσιμη η διερεύνηση πιθανών γνωστικών κενών σχετικά με τις 
προαναφερθείσες έννοιες μέσω της προσέγγισης τους υπό το πρίσμα των γενικότερων 
οδηγιών του ΕΟΔΥ για την πρόληψη της αντιμετώπισης της πανδημίας του COVID19, 
προκειμένου παράλληλα με τη συνέχεια μεταξύ των τάξεων να διασφαλίζεται ο βιολογικός 
εγγραματισμός και η προαγωγή της υγείας μέσω της εγγύτητας στην καθημερινή ζωή.
Έχει ιδιαίτερη σημασία κατά τη διαπραγμάτευση των εννοιών, φαινομένων και διαδικασιών 
στη Βιολογία Γ’ Γυμνασίου, να παρέχεται επαρκής χρόνος στους μαθητές/τριες και να 
αντιμετωπίζονται τυχόν γνωστικές ελλείψεις τόσο από τη σχολική χρονιά 2020-2021 (οι 
μαθητές και οι μαθήτριες φοιτούσαν στην Β’ Γυμνασίου) όσο και στη σχολική χρονιά 2019-
2020 (οι μαθητές και οι μαθήτριες φοιτούσαν στη Α’ Γυμνασίου), χρονιές που 
χαρακτηρίστηκαν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της επιδημικής κρίσης COVID-19. 
Παρεμβάσεις στις οποίες συνδέονται οι γνώσεις προηγούμενων τάξεων με έννοιες και 
διαδικασίες που αποτελούν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της Βιολογίας Γ’ 
Γυμνασίου, προτείνεται να γίνουν στην αρχή του σχολικού έτους. Μπορούν ωστόσο, να 
γίνονται κατά την κρίση του διδάσκοντα και σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Θα διδαχθεί το βιβλίο Βιολογία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη), 
Βιβλίο Μαθητή, ΙΤΥΕ Διόφαντος

Ενότητα Παρατηρήσεις/Δραστηριότητες Ώρες
Κεφάλαιο 1  Οργάνωση της ζωής – Βιολογικά συστήματα (6 ώρες)

1.1 Τα μόρια της 
ζωής

Να δοθεί έμφαση:
 Στον ρόλο των ατόμων, μορίων, ιόντων ως βασικών μονάδων 

της ύλης, ο οποίος διακρίνεται από το ρόλο του κυττάρου ως 
του πρώτου επιπέδου οργάνωσης της ζωής και να 
διερευνηθούν πρότερες εναλλακτικές αντιλήψεις των 
μαθητών και μαθητριών.

 Στην αναφορά των κυριότερων χημικών στοιχείων από τα 
οποία δομείται η έμβια ύλη.
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 Στην αναγνώριση της αξίας του νερού για το φαινόμενο της 
ζωής στον πλανήτη.

 Στην αναφορά των βιολογικών μακρομορίων και στην 
περιγραφή του ρόλου καθενός από αυτά.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 «Τα χημικά συστατικά της ζωής»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3080?locale=el
Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών

 Δραστηριότητα: 1, Ενότητας 1  «Οι φυσικοχημικές 
ιδιότητες του νερού… σώζουν ζωές»

 Δραστηριότητα: 2, Ενότητας 2 « Από τα μόρια στα 
μακρομόρια»

1.2 Κύτταρο η 
μονάδα της ζωής: 

Να δοθεί έμφαση:
 Στη διερεύνηση πιθανών γνωστικών κενών σχετικά με τη 

διατύπωση της κυτταρικής θεωρίας, τη διάκριση των 
κυττάρων σε ευκαρυωτικά και προκαρυωτικά με κριτήριο την 
ύπαρξη πυρήνα, την περιγραφή των δομικών  
χαρακτηριστικών ενός προκαρυωτικού κυττάρου. 

 Στην διάκριση των ευκαρυωτικών οργανισμών σε 
μονοκύτταρους και πολυκύτταρους.

 Στην περιγραφή δομικών χαρακτηριστικών ενός 
ευκαρυωτικού κυττάρου και συγκεκριμένα  στην δομή και  
λειτουργία της πλασματικής μεμβράνης, του πυρήνα, του 
κυτταροπλάσματος, του ενδοπλαματικού δικτύου (αδρού και 
λείου), των ριβοσωμάτων, του συμπλέγματος Golgi, των 
λυσοσσωμάτων, των κενοτοπίων, των μιτοχονδρίων, των 
χλωροπλαστών και του κυτταρικού τοιχώματος καθώς και στη 
συσχέτιση της δομής του κάθε οργανιδίου με τις λειτουργίες 
που επιτελεί.

 Στη σύγκριση (ομοιότητες και διαφορές) ενός ζωικού και ενός 
φυτικού κυττάρου. 

 Στην συσχέτιση της μορφολογίας ενός κυττάρου με την 
λειτουργία του στο πλαίσιο του οργανισμού. 

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Χρωματίζοντας τα μέρη του φυτικού κυττάρου»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3086
 «Το ζωικό κύτταρο- Υλικό για μεγαλύτερα παιδιά»

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/10470
 «Το ευκαρυωτικό κύτταρο – Άσκηση αξιολόγησης γνώσεων 

στη σύγκριση φυτικού και ζωικού κυττάρου.»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6666
 «Παρατήρηση κυττάρων στο μικροσκόπιο»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3158?locale=el
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Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών:
 Δραστηριότητα 4η, Ενότητας 1 «Πόσο ζει η μονάδα ζωής;»

Εργαστηριακές ασκήσεις από τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας
Άσκηση:1 – «Παρατήρηση φυτικών και ζωικών κυττάρων»
Άσκηση: 4- «Παρατήρηση φυτικών και ζωικών ιστών»

Κεφάλαιο 2 Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους (3 ώρες)

2.1 Ισορροπία 
στα βιολογικά 
οικοσυστήματα 

Να δοθεί έμφαση:
 Στη διάκριση μεταξύ βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.
 Στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των παραγόντων ενός 

οικοσυστήματος.
 Στη διάκριση και αιτιολόγηση των σχέσεων που 

αναπτύσσονται μεταξύ των οργανισμών.
Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Δομή ενός οικοσυστήματος»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7433 
 «Βιοτικοί και αβιοτικοί παράγοντες ενός οικοσυστήματος»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3741?locale=el
Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών:

 Δραστηριότητα 5η, Ενότητας 1: «Η δομή των 
οικοσυστημάτων»

 Δραστηριότητα 1η,Ενότητας 2: «Η διατήρηση της 
ισορροπίας των οικοσυστημάτων»
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2.2 Οργάνωση 
και λειτουργίες 
οικοσυστήματος 
– Ο ρόλος της 
ενέργειας 

Να δοθεί έμφαση:
 Στη διάκριση των οργανισμών σε αυτότροφους, παραγωγούς, 

ετερότροφους, καταναλωτές και αποικοδομητές ανάλογα με 
τον τρόπο που βρίσκουν την τροφή τους.

 Στην ποιοτική απεικόνιση τροφικών σχέσεων με τροφικές 
αλυσίδες και τροφικά πλέγματα.

 Στην αιτιολόγηση της πτωτικής ροής ενέργειας μέσα στα 
οικοσυστήματα και στην απόδοσή της μέσω κατασκευής 
τροφικών πυραμίδων.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3714?locale=el 
 «Τροφικά επίπεδα»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7430?locale=el 
 «Απώλειες ενέργειας στα οικοσυστήματα»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7415
 «Τροφικές αλυσίδες- Τροφικά πλέγματα (άσκηση πρακτικής 

εξάσκησης)»
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http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3716
Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών:

 2η δραστηριότητα, Ενότητας 2: «Η κατασκευή ενός 
τροφικού πλέγματος»

 3η δραστηριότητα, Ενότητας 2: «Τροφική πυραμίδα, 
τροφικό πλέγμα, τροφική αλυσίδα»

Εργαστηριακή άσκηση από τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας
Άσκηση:5 – «Καταγραφή ενός πληθυσμού σε ένα οικοσύστημα»

Κεφάλαιο 5 Διατήρηση και συνέχιση της ζωής (11 ώρες)

5.1 Το γενετικό 
υλικό 
οργανώνεται σε 
χρωμοσώματα

Να δοθεί έμφαση:
 Στην περιγραφή της δομής του χρωμοσώματος
 Στην αναγνώριση του γονιδίου ως τμήμα του χρωμοσώματος
 Στον ρόλο των γονιδίων στον καθορισμό των μορφολογικών 

και λειτουργικών χαρακτηριστικών των οργανισμών.
 Στη διάκριση των χρωμοσωμάτων σε αυτοσωμικά και 

φυλετικά.
 Στη διάκριση των οργανισμών σε απλοειδείς και διπλοειδείς.
 Στον ορισμό των ομόλογων χρωμοσωμάτων.
 Στον ορισμό του καρυότυπου.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
  Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Ο καρυότυπος του ανθρώπου (αντιστοίχιση)»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3166
 «Καθορισμός φύλου στον άνθρωπο»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3161

Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών:
 1η δραστηριότητα, Ενότητας 5: «Ταξινόμηση χρωμοσωμάτων»

Εργαστηριακή άσκηση από τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας
Άσκηση: 9- «Παρατήρηση χρωμοσωμάτων»
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5.2 Η ροή της 
γενετικής 
πληροφορίας

Να δοθεί έμφαση:
 Στην περιγραφή, σε αδρές γραμμές, της δομής  του DNA.
 Στην αναγνώριση του DNA ως το γενετικό υλικό.
 Στην αναγνώριση της γενετικής πληροφορίας ως αλληλουχία 

νουκλεοτιδίων γραμμένη στα γονίδια .
 Στην περιγραφή, σε γενικές γραμμές, των βημάτων της 

αντιγραφής, της μεταγραφής και της μετάφρασης. 
 Στη βιολογική σημασία των διαδικασιών της αντιγραφής, 

μεταγραφής και μετάφρασης.
 Στην αναγνώριση, σε γενικές γραμμές, του βιολογικού ρόλου 

των RNAs.
 Στην συσχέτιση της αλληλουχίας των νουκλεοτιδίων με την 
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αλληλουχία αμινοξέων μέσω του γενετικού κώδικα.
 Στην αναγνώριση της πρωτεΐνης ως το μακρομόριο που είναι 

άμεσα ή έμμεσα υπεύθυνο για τα μορφολογικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά των οργανισμών.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Κεντρικό δόγμα της Βιολογίας»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3098
 «Αντιγραφή του DNA»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6237
 «Μεταγραφή του DNA»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6234?locale=el
 «Έκφραση της γενετικής πληροφορίας: Μετάφραση 

(αξιολόγηση σχετικών γνώσεων)»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6670

Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών:
 2η Δραστηριότητα, Ενότητας 5: «Κατασκευή μοντέλων 

μεταγραφής και μετάφρασης»
 3η Δραστηριότητα, Ενότητας 5: «Κατασκευή μοντέλων δομής 

DNA, μεταγραφής και μετάφρασης»
 4η Δραστηριότητα, Ενότητας 5: «Μουσικός… κώδικας»

Εργαστηριακή άσκηση από τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας
Άσκηση:10- «Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων»
Εναλλακτικά
Η παρακολούθηση του video: «Απομόνωση DNA φυτικού ιστού»
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3135

5.3 
Αλληλόμορφα

Να δοθεί έμφαση:
 Στη διάκριση των διπλοειδών οργανισμών σε ομόζυγους και 

ετερόζυγους.
 Στη διάκριση των γονιδίων σε επικρατή και υπολειπόμενα.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Αλληλόμορφα γονίδια»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3167
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5.4 Κυτταρική 
διαίρεση 

Να δοθεί έμφαση:
 Στην αναγκαιότητα πολλαπλασιασμού των κυττάρων ενός 

πολυκύτταρου οργανισμού.
 Στην αιτιολόγηση της ταυτόσημης γενετικής πληροφορίας 

μεταξύ των θυγατρικών κυττάρων, και με το γονικό από το 
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οποίο προέκυψαν, ως αποτέλεσμα της μίτωσης.
 Στην διάκριση των σωματικών κυττάρων από τα γεννητικά 

κύτταρα.
 Στη σύγκριση (διαφορές) ανάμεσα στην μίτωση και την 

μείωση.
 Στην αναγνώριση της μείωσης (σε συνδυασμό με την 

γονιμοποίηση) ως τον μηχανισμό που αποκαθιστά τον ορθό 
αριθμό χρωμοσωμάτων στους αμφιγονικά αναπαραγόμενους 
οργανισμούς.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 «Μίτωση σε φυτικά κύτταρα»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6233
 «Μίτωση- Μείωση»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163
Προτείνονται οι δραστηριότητες από το τετράδιο εργασιών:
 6η δραστηριότητα, Ενότητας 5: «Κυτταρική διαίρεση» 

5.5 
Κληρονομικότητα

Να δοθεί έμφαση:
 Στη διάκριση των γνωρισμάτων των οργανισμών σε 

κληρονομικά και επίκτητα.
 Στον ορισμό του φαινότυπου και του γονότυπου και στην 

διάκριση των δύο όρων.
 Στην περιγραφή των Νόμων του Μέντελ.
 Στην επίλυση απλών προβλημάτων μονοϋβριδισμού.
 Στον τυχαίο τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται οι γαμέτες.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Διασταυρώσεις μονοϋβριδισμού»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3168
 «Οι νόμοι του Μέντελ»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6678
Προτείνεται η δραστηριότητα από το τετράδιο εργασιών:
 5η Δραστηριότητα, Ενότητας 5: «Αυτός είμαι εγώ»

Εργαστηριακή άσκηση από τον Εργαστηριακό Οδηγό Βιολογίας
Άσκηση 11 – «Η επέμβαση της τύχης στη δημιουργία των γαμετών»
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5.6 Μεταλλάξεις

Να δοθεί έμφαση:
 Στην αναγνώριση και αιτιολόγηση της ύπαρξης γενετικής 

ποικιλομορφίας στο περιβάλλον.
 Στην αναγνώριση των μεταλλάξεων ως τον μηχανισμό 

παραγωγής γενετικής ποικιλομορφίας.
 Στον συσχετισμό των μεταλλάξεων με γενετικές ασθένειες.

Προτείνεται να αξιοποιηθεί το διδακτικό υλικό:
  Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία

2

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3163
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6678
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http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Παραδείγματα μεταλλάξεων στον άνθρωπο»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110

Κεφάλαιο 7 Εξέλιξη (5 ώρες)

7.1 Η εξέλιξη και 
οι μαρτυρίες της 
– Βιοχημικές 
αποδείξεις

 Προτείνεται στην αρχή της ενότητας να συζητηθούν οι έννοιες 
είδος και πληθυσμός καθώς και να συνδεθεί η δράση της 
φυσικής επιλογής με την ποικιλομορφία των οργανισμών 
εξαιτίας των μεταλλάξεων.

Να δοθεί έμφαση:
 Στην αναγνώριση της σημερινής βιοποικιλότητας ως 

αποτέλεσμα της συνεχούς διαδικασίας της εξελικτικής 
πορείας.

 Στην αναφορά μαρτυριών που συνηγορούν υπέρ της κοινής 
εξελικτικής πορείας.

 Στην συσχέτιση δομής και λειτουργίας των οργανισμών με το 
περιβάλλον στο οποίο ζουν.

 Στον ορισμό της φυσικής επιλογής. 
 Στην συνοπτική περιγραφή, σε αδρές γραμμές, του 

μηχανισμού με τον οποίο δρα η φυσική επιλογή και οι 
οργανισμοί εξελίσσονται. 

 Στην διασαφήνιση του ρόλου της φυσικής επιλογής.

Προτείνεται να χρησιμοποιηθεί το εκπαιδευτικό υλικό:
 Εκπαιδευτικό λογισμικό Γυμνασίου για τη Βιολογία
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
 «Στάδια απολίθωσης»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3142
 «Προσαρμογές των ζώων στο περιβάλλον τους»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6677
 «Βιολογικές προσαρμογές – κουίζ»

 http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6668 
 «Χαρακτηριστικά με προσαρμοστική αξία- Τα ράμφη των 

πουλιών (κουίζ)»
http://photodentro.edu.gr/lor/handle/8521/3645 
 «Η θεωρία της εξέλιξης και λανθασμένες αντιλήψεις»

http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/6687

3

7.2 Η εξέλιξη του 
ανθρώπου 

Να δοθεί έμφαση:
 Στην αναφορά και συνοπτική περιγραφή των σταδίων 

εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. 
Συνθετική εργασία:
Οι μαθητές και οι μαθήτριες, αφού χωριστούν σε ομάδες, να 
μελετήσουν το προσαρτημένο κείμενο 2 με τίτλο «Στοιχεία σχετικά με 
την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους» (βλ. σχόλιο 1) και να 

2

http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/3110
http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
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απαντήσουν στις ερωτήσεις του.
Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις 
που έδωσαν και ακολουθήσει συζήτηση.

Σύνολο διδακτικών ωρών 25

ΣΧΟΛΙΟ 1
Προσαρτημένο κείμενο 2 αντιστοιχεί στο 7.2

Στοιχεία σχετικά με την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους
Αφού λάβετε υπόψη σας το εισαγωγικό κείμενο να απαντήσετε στις ερωτήσεις 1 έως 5.
Εισαγωγικό Κείμενο
Ο Θάνος στο πλαίσιο μιας εργασίας που ανέλαβε για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους 
έκανε την εξής κατάταξη, αξιοποιώντας το αρχείο απολιθωμάτων:
1) Ομάδες απολιθωμάτων που χρονολογούνται πριν 4,2 – 1,4 εκατομμύρια χρόνια. 
Βρέθηκαν στις νότιες (austral) περιοχές της ανατολικής Αφρικής. Τα απολιθώματα των 
οργανισμών αυτών φαίνεται να ανήκουν σε υποείδη ενός είδους που έχει τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά:

 Κρανιακή κοιλότητα με όγκο περίπου 400-500 cm3 
 Όρθια στάση βάδισης
 Παμφάγοι

2) Ομάδες απολιθωμάτων που χρονολογούνται πριν 2,4 - 1,6 εκατομμύρια χρόνια. Τα 
απολιθώματα αυτά μαζί με τα συνοδά ευρήματα υποδεικνύουν την ύπαρξη ενός νέου 
είδους που:

 Είχε κρανιακή κοιλότητα περίπου 650-750 cm3. 
 Ήταν αρκετά επιδέξιο, έφτιαχνε και χρησιμοποιούσε πολλά πέτρινα εργαλεία. 
 Τα δόντια τους έμοιαζαν αρκετά με αυτά του σύγχρονου ανθρώπου.  

3) Απολιθώματα που χρονολογούνται πριν 1,8 εκατομμύρια έως 200.000 χρόνια.  
Περιλαμβάνουν απολιθώματα και συνοδά ευρήματα που καθιστούν σαφή την ύπαρξη ενός 
άλλου είδους που:

 Στην πρώιμη περίοδο του είχε κρανιακή κοιλότητα λίγο μεγαλύτερη από 750 cm3, η 
οποία αυξήθηκε σταδιακά φτάνοντας στα 1.200 cm3.

 Έφτιαχνε πάρα πολλά εργαλεία και ξύλινα καταλύματα. 
 Χρησιμοποιούσε τη φωτιά.  
 Μετανάστευσε από την Αφρική στην Ασία και στην Ευρώπη.

4) Απολιθώματα που χρονολογούνται πριν από 150.000 χρόνια έως το πρόσφατο παρελθόν. 
Περιλαμβάνουν απολιθώματα που μαζί με συνοδά ευρήματα δηλώνουν την ύπαρξη ενός 
είδους που:

 Η κρανιακή κοιλότητα έχει όγκο αντίστοιχο του σημερινού ανθρώπου (1.300-1.500 
cm3)

 Χρησιμοποιεί ρούχα.  
 Έχει πλήρη ικανότητα ομιλίας.
 Έχει κοινωνική οργάνωση.
 Ζωγραφίζει στους τοίχους των σπηλαίων.   
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Ερώτηση 1η 
Ο Γιώργος και η Μαρία διάβασαν το ακόλουθο απόσπασμα του σχολικού βιβλίου: 
«Όμως, τέσσερα εκατομμύρια χρόνια πριν άρχισε να εμφανίζεται ξηρασία και η ζούγκλα 
έγινε πιο αραιή και μετατράπηκε σε δασώδεις εκτάσεις και λιβάδια. Τότε εμφανίστηκαν οι 
Αυστραλοπίθηκοι, που μπορούσαν να στέκονται όρθιοι, γεγονός που τους επέτρεπε να 
κινούνται γρηγορότερα και να εντοπίζουν από μακριά τον κίνδυνο».
Με βάση το κείμενο αυτό ο Γιώργος έδωσε την εξής ερμηνεία: «Η αλλαγή στο περιβάλλον 
της ζούγκλας ανάγκασε στους πίθηκους που ζούσαν εκεί να βαδίσουν στηριζόμενοι στα δύο 
πόδια (δίποδη βάδιση) προκειμένου να επιβιώσουν».
Η Μαρία έδωσε μια διαφορετική ερμηνεία: «Ένας μικρός αριθμός πιθήκων που ζούσαν στη 
ζούγκλα, είχε χαρακτηριστικά που του επέτρεπαν να περπατά για λίγο σε όρθια στάση. Οι 
πίθηκοι αυτοί μπορούσαν να μετακινούνται μακρύτερα από τους άλλους για να συλλέξουν 
τροφή και να εντοπίζουν από μακριά τον κίνδυνο ώστε να τον αποφεύγουν. Με άλλα λόγια, 
είχαν καλύτερες πιθανότητες επιβίωσης και άφηναν περισσότερους απογόνους. Οι απόγονοι 
τους είχαν ανάλογη ανατομία, ορισμένοι δε από αυτούς μπορούσαν να περπατούν με 
μεγαλύτερη ευκολία σε όρθια στάση. Με την πάροδο χιλιάδων ετών επικράτησε η πλήρως 
όρθια στάση και βάδιση».
Κατά την άποψη σας ο Γιώργος ή η Μαρία εξηγούν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο 
επικράτησε η προσαρμογή της δίποδης βάδισης στους προγόνους του ανθρώπινου είδους; 
Να αιτιολογήσετε πολύ σύντομα την απάντηση σας.
Ερώτηση 2η 
Ο Θάνος στην εργασία του φαίνεται να θεωρεί ότι οι μεγάλοι εγκέφαλοι αποτέλεσαν 
σημαντικό εξελικτικό πλεονέκτημα. Να δώσετε ένα λόγο που να υποστηρίζει την άποψή του.
Ερώτηση 3η 
Δίνονται με τυχαία σειρά τα ονόματα των ειδών/υποειδών που περιγράφονται στην εργασία 
του Θάνου: Άνθρωπος ο επιδέξιος (Homo habilis), Άνθρωπος ο σοφός (Homo sapiens), 
Αυστραλοπίθηκος του Αφάρ (Austalopithecus afarensis) και Άνθρωπος ο όρθιος (Homo 
erectus). Να κατατάξετε τα ονόματά τους κατά χρονολογική σειρά παρουσίας τους στον 
πλανήτη. 
Ερώτηση 4η 
Ποιο από τα είδη/υποείδη που περιγράφονται στην εργασία του Θάνου δεν ανήκει στο 
γένος Homo (Άνθρωπος); Να δώσετε έναν λόγο που να υποστηρίζει την επιλογή σας.
Ερώτηση 5η 
Ποιο από τα είδη/υποείδη που περιγράφονται στην εργασία του Θάνου έχει τα 
χαρακτηριστικά του σύγχρονου ανθρώπου; Να αναφέρετε τα δύο σημαντικότερα, κατά την 
άποψη σας, στοιχεία που υποστηρίζουν την επιλογή σας.


