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ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 

Α.  ΔΙΑΚΡΙΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

     ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ - ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΩΝ ΦΥΤΩΝ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Τα ανώτερα φυτά αποτελούνται από κατηγορίες κυττάρων µε συγκεκριµένη µορφή, για να 

επιτελούν και µια συγκεκριµένη λειτουργία, τους φυτικούς ιστούς. Σκοπός  των ιστών είναι να 

επιτελέσουν τις διάφορες λειτουργίες του φυτού µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι ιστοί αυτοί 

συµµετέχουν στη δηµιουργία των διαφόρων οργάνων του φυτού, που είναι: 

η ρίζα,   ο βλαστός,  το φύλλο,   το  άνθος,   ο καρπός   &   το σπέρµα. 

Α. Η ρίζα είναι το πρώτο όργανο του φυτού, που εµφανίζεται, όταν ένας σπόρος αρχίζει να 

βλαστάνει. Σκοπός της είναι να στηρίξει το φυτό στο έδαφος και να του εξασφαλίσει το 

απαιτούµενο νερό για τη φωτοσύνθεσή του και τα απαραίτητα ανόργανα συστατικά για τη 

σύνθεση των πολύπλοκων οργανικών του ενώσεων. 

Β. Ο βλαστός είναι το δεύτερο τµήµα του φυτού που εµφανίζεται όταν αυτό αρχίζει να βλαστάνει 

από το σπέρµα. Είναι το τµήµα εκείνο του φυτού από το οποίο διέρχονται οι ηθµαγγειώδεις  

σωλήνες και στηρίζει τα άλλα µέρη του φυτού, όπως τα φύλλα, τα άνθη και τους καρπούς. 

Γ. Το φύλλο είναι το κατεξοχήν παραγωγικό όργανο αφού προσφέρει στα υπόλοιπα µέρη του 

φυτού τα χρήσιµα πρὀόντα της φωτοσύνθεσης. 

∆. Το άνθος είναι το όργανο της φυλετικής αναπαραγωγής των ανώτερων φυτών.  

Ε. Ο καρπός και το σπέρµα αποτελούν το µέσο µε το οποίο τα φυτά εξασφαλίζουν τη διάδοσή 

τους. Το σπέρµα των φυτών είναι το τελικό πρὀόν της διαδικασίας της γονιµοποίησης. 

Περιέχει  εκτός από τα αποταµιευτικά υλικά που χρειάζονται να υποστηρίξουν διατροφικά το 

νέο φυτό, το φυτικό έµβρυο, µε το ριζίδιο και το βλαστίδιο, που αποτελούν µια µικρογραφία 

του νέου φυτού. Περιβάλλεται από µια (µονοκοτυλήδονα), ή δυο κοτυληδόνες (δικοτυλήδονα) 

που θα αποτελέσουν τα πρώτα φύλλα του νέου φυτού. Σε µερικά σπέρµατα τα θρεπτικά υλικά 

βρίσκονται στις κοτυληδόνες. 
 

Η Συστηµατική Βοτανική είναι ένας κλάδος της επιστήµης της Βιολογίας που ασχολείται 

µε τη µελέτη και περιγραφή της ποικιλοµορφίας των χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν οι 

φυτικοί οργανισµοί. Ο απώτερος στόχος των µελετών δεν είναι η στείρα περιγραφή των 

χαρακτηριστικών, αλλά η ταξινόµηση των οργανισµών σε οµάδες ώστε να αποκαλυφθούν οι 

εξελικτικές σχέσεις µεταξύ τους.  

Στα πλαίσια αυτά, το πλέον αποδεκτό σύστηµα κατάταξης των φυτών διακρίνει την 

ύπαρξη επτά αθροισµάτων. Το µεγαλύτερο άθροισµα του Βασιλείου των Φυτών, µε περισσότερα  

από  420.000 ταυτοποιηµένα φυτικά είδη στη γη, είναι τα Σπερµατόφυτα (Φυτά στα οποία το 

γονιμοποιημένο ωάριο (σπερμοβλάστης) μετατρέπεται σε σπόρο), τα οποία διακρίνονται στα 

Γυµνόσπερµα και τα Αγγειόσπερµα. 

Τα Αγγειόσπερµα είναι ανώτερα φυτά, µε εµφανή σπέρµατα και εντυπωσιακά τις 

περισσότερες φορές άνθη. Η κύρια διαφορά ανάµεσα στις δύο µεγαλύτερες οµάδες των 

Αγγειοσπέρµων, τα µονοκοτυλήδονα  και τα δικοτυλήδονα  φυτά, είναι η ύπαρξη στο έµβρυο µίας 

ή δύο κοτυληδόνων, αντίστοιχα. Η κοτυληδόνα παρέχει χρήσιµες χηµικές ενώσεις στο έµβρυο και 

αποτελεί σηµαντικό µέρος του, το οποίο κατά τη βλάστηση εξελίσσεται στα πρώτα εµβρυικά 

φύλλα και το βλαστάρι (Εικόνα 1). 



Εικόνα 1. Διαφορές στην κοτυληδόνα και τον τρόπο φύτρωσης.

 

Μερικά από τα κριτήρια κατάταξης των φυτών στα µονοκοτυλήδονα ή στα δικοτυλήδονα είναι

µορφολογία του εµβρύου, του αγωγού ιστού στις ρίζες και της νεύρωσης στα φύλλα, η

χωροθέτηση των ηθµαγγειωδών δεσµίδων στο βλαστό 

(Πίνακας 1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ

ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Έμβρυο με 1 κοτυληδόνα (Εικόνα 1).

Ο αγωγός ιστός στις ρίζες σχηματίζει δακτύλιο.

Βλαστός με απλούστερη δομή. Διάσπαρτες 

ηθμαγγειώδεις δεσμίδες στο βλαστό

Παράλληλη νεύρωση στα φύλλα (Εικόνα 

Τα άνθη αποτελούνται από τρία (ή αριθμό 

πολλαπλάσιο του τρία) μέρη (πέταλα

 
 
 
  

 

κοτυληδόνα και τον τρόπο φύτρωσης. 

Μερικά από τα κριτήρια κατάταξης των φυτών στα µονοκοτυλήδονα ή στα δικοτυλήδονα είναι

µορφολογία του εµβρύου, του αγωγού ιστού στις ρίζες και της νεύρωσης στα φύλλα, η

χωροθέτηση των ηθµαγγειωδών δεσµίδων στο βλαστό και ο αριθµός των πετάλων στα άνθη

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ

ΜΟΝΟΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ

Έμβρυο με 1 κοτυληδόνα (Εικόνα 1). Έμβρυο με 2 κοτυληδόνες (Εικόνα 1).

Ο αγωγός ιστός στις ρίζες σχηματίζει δακτύλιο. 
Το φλοίωμα στις ρίζες περιβάλλει τους βραχίονες

που σχηματίζει το ξύλωμα.

Διάσπαρτες 

ηθμαγγειώδεις δεσμίδες στο βλαστό (Εικόνα 2α). 

Κυκλικά τοποθετημένες ηθμαγγειώδεις δεσμίδες

στο βλαστό (Εικόνα 2β). 

Παράλληλη νεύρωση στα φύλλα (Εικόνα 3Γ). Δικτυωτή νεύρωση στα φύλλα (Εικόνα 3Α,

α άνθη αποτελούνται από τρία (ή αριθμό 

πέταλα). 
Τα άνθη αποτελούνται από τέσσερα ή πέντε (ή 

αριθμό πολλαπλάσιο τους) μέρη

 

Μερικά από τα κριτήρια κατάταξης των φυτών στα µονοκοτυλήδονα ή στα δικοτυλήδονα είναι η 

µορφολογία του εµβρύου, του αγωγού ιστού στις ρίζες και της νεύρωσης στα φύλλα, η 

και ο αριθµός των πετάλων στα άνθη 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΩΝ 

ΔΙΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ 

Έμβρυο με 2 κοτυληδόνες (Εικόνα 1). 

στις ρίζες περιβάλλει τους βραχίονες 

που σχηματίζει το ξύλωμα. 

Κυκλικά τοποθετημένες ηθμαγγειώδεις δεσμίδες 

Δικτυωτή νεύρωση στα φύλλα (Εικόνα 3Α,3Β). 

α άνθη αποτελούνται από τέσσερα ή πέντε (ή 

αριθμό πολλαπλάσιο τους) μέρη (πέταλα). 



 
 
 
 
 
Εικόνα 2.  
Τομή σε βλαστό. 

Ανατομικές διαφορές 

μεταξύ: 

 α. μονοκοτυλήδονου και 

 β. δικοτυλήδονου φυτού. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 3.   Νεύρωση φύλλων:  

 

Α. πτεροειδώς δικτυωτή,        Β. παλαμοειδώς δικτυωτή,    Γ. παράλληλη 
  



 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Α. Όργανα και Υλικά 
� Οπτικό μικροσκόπιο 

� Κασετίνα εργαλείων μικροσκοπίας 

� Αντικειμενοφόρες πλάκες 

� Καλυπτρίδες 

� Ποτήρι με αποσταγμένο νερό 

� Σταγονόμετρο 

� Βλαστός Ι, Βλαστός ΙΙ, φύλλα Ι, φύλλα ΙΙ και άνθος από μονοκοτυλήδονο ή δικοτυλήδονο φυτό. 
 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
1. Κάνετε μία λεπτή εγκάρσια τομή σε ένα τμήμα από το βλαστό Ι . 

2. Τοποθετήστε την τομή σε μία αντικειμενοφόρο πλάκα. 

3. Προσθέστε 2 σταγόνες νερού πάνω στην τομή και καλύψτε με την καλυπτρίδα. 
 

4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 – 3 σε  τμήμα από το βλαστό ΙΙ . 
    

    ∆είξτε τα παρασκευάσµατα που ετοιµάσατε στον επιτηρητή σας. 
 

5. Παρατηρήστε στο μικροσκόπιο και απαντήστε στις ερωτήσεις Α.1 και Α.2. 
     

    ∆είξτε το οπτικό πεδίο που θα σχεδιάσετε στον επιτηρητή σας. 
 

6. Παρατηρήστε κάτω από φως τη νεύρωση σε ένα τμήμα από τα φύλλα Ι &  ΙΙ . 

     Απαντήστε στις ερωτήσεις Α.3 και Α.4. 

 

7. Παρατηρήστε το άνθος και τον αριθμό των πετάλων. Απαντήστε στις ερωτήσεις Α.4 και Α.5. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1: 
α. Σχεδιάστε όλες τις δομές που παρατηρείτε στο 

οπτικό πεδίο που έχετε επιλέξει από το 

παρασκεύασμα της τομής του βλαστού Ι. 

β. Τοποθετήστε βέλη και ονομάστε τις δομές που 

παρατηρείτε (φυτικά κύτταρα, κυτταρικό τοίχωμα, 

κυτταρόπλασμα, κύτταρα αγωγού ιστού). 

 

Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου: ........ 

Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού: ......... 

Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος: ......... 

 
 

 
 
ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2: 
 

α.  Σχεδιάστε όλες τις δομές που παρατηρείτε στο  

      οπτικό πεδίο που έχετε επιλέξει από το  

      παρασκεύασμα της τομής του βλαστού Ι. 

β. Τοποθετήστε βέλη και ονομάστε τις δομές που  

     παρατηρείτε (φυτικά κύτταρα, κυτταρικό τοίχωμα,  

     κυτταρόπλασμα, κύτταρα αγωγού ιστού). 
 

Μεγεθυντική ικανότητα προσοφθάλμιου: ........ 

Μεγεθυντική ικανότητα αντικειμενικού: ......... 

Τελική μεγέθυνση παρασκευάσματος: ......... 



 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Α.3:  

Σχεδιάστε μέσα στο παρακάτω πλαίσιο τη νεύρωση που παρατηρείτε στο τμήμα του φύλλου Ι .  

Σημειώστε με βέλη τη θέση των νεύρων. Πώς ονομάζεται το είδος της νεύρωσης του φύλλου που 

παρατηρείτε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.4:  

Σχεδιάστε μέσα στο παρακάτω πλαίσιο τη νεύρωση που παρατηρείτε στο τμήμα του φύλλου ΙΙ .  

Σημειώστε με βέλη τη θέση των νεύρων. Πώς ονομάζεται το είδος της νεύρωσης του φύλλου που παρατηρείτε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ΕΡΩΤΗΣΗ Α.5:  

Με βάση τις παρατηρήσεις που κάνατε στα μέρη του φυτού που σας δόθηκαν, προτείνετε τον συνδυασμό 

βλαστού Ι ή ΙΙ και φύλλου Ι ή ΙΙ, με το άνθος ώστε να έχετε φυτό που παράγει συγκεκριμένο τύπο εμβρύου.  

Απάντηση: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.6:  

Περιγράψτε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά που παρατηρήσατε, τα οποία αιτιολογούν το συνδυασμό που 

κάνατε. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 



Καρτέλα αξιολόγησης Βιολογίας 

ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ 

Ποιότητα 

Παρασκευάσματος Ι 

Πάχος τοµής 6  

Ύπαρξη Φυσαλίδων 3  

Οπτικό πεδίο  Ι 

Εστίαση 3  

Φωτισμός 2  

Ποιότητα 

Παρασκευάσματος ΙΙ 

Πάχος τοµής 6  

Ύπαρξη Φυσαλίδων 3  

Οπτικό πεδίο ΙΙ 

Εστίαση 3  

Φωτισμός 2  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.1: 

Κατάλληλη μεγέθυνση 

(Σημείωση μεγ/σης για 

αντιπαραβολή) 

3 
 

Ποιότητα σχεδίασης 7  

Καταγραφή δομών (4*3) 12  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α. 2: 

Κατάλληλη μεγέθυνση 

(Σημείωση μεγ/σης για 

αντιπαραβολή) 

3 

 

Ποιότητα σχεδίασης 7  

Καταγραφή δομών (4*3) 12  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.3: 

Σχεδίαση νεύρωσης 2  

Υπόδειξη θέσης νεύρων στο σχήμα 3  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.4: 

Σχεδίαση νεύρωσης 2  

Υπόδειξη θέσης νεύρων στο σχήμα 3  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.5: Συνδυασμός 4  

 Υπόδειξη κατηγορίας 

φυτού 
5  

ΕΡΩΤΗΣΗ Α.6: 3 χαρακτηριστικά (3*3) 9  

    

ΣΥΝΟΛΟ  

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 
100 

 

 


