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Βιολογία α γυμνασίου              Σαχινίδης Συμεών 

Κφτταρο  

Βαζηθέο Εξωηήζεηο ζεωξίαο 

 

1.Γηα πνην ιόγν ην θύηηαξν ραξαθηεξίδεηαη ωο ε βαζηθή 

κνλάδα ηεο δωήο; 

 Απάληεζε 

Τν θύηηαξν είλαη ε κηθξόηεξε κνλάδα πνπ κπνξεί λα ηξέθεηαη, 

λα αλαπλέεη, λα αλαπαξάγεηαη, λα απνβάιιεη άρξεζηεο νπζίεο 

θηι., λα εκθαλίδεη δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δωήο. Γηα ην 

ιόγν απηόλ ην θύηηαξν ραξαθηεξίδεηαη ωο ε βαζηθή κνλάδα ηεο 

δωήο.  
 

2 Πνηνη νξγαληζκνί νλνκάδνληαη κνλνθύηηαξνη θαη πνηνη 

πνιπθύηηαξνη; 

Απάληεζε 

Μνλνθύηηαξνη νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη 

απνηεινύληαη από έλα κόλν θύηηαξν. Οη νξγαληζκνί απηνί είλαη 

νξαηνί κόλν κε ηε βνήζεηα κηθξνζθνπίνπ. 

Πνιπθύηηαξνη νλνκάδνληαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη 

απνηεινύληαη από πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο θύηηαξα  

 

3.Πνηα θύηηαξα νλνκάδνληαη επθαξπωηηθά.  
Απάληεζε 

Επθαξπωηηθά νλνκάδνληαη ηα θύηηαξα πνπ δηαζέηνπλ ππξήλα, 

όπωο ηα θπηηθά θαη ηα δωηθά. Τα θύηηαξα πνπ δελ δηαζέηνπλ 

ππξήλα, γηα παξάδεηγκα ηα βαθηήξηα, νλνκάδνληαη πξνθαξπωηηθά. 

  

4. Πνηα είλαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδνπλ όια 

ηα επθαξπωηηθά θύηηαξα;  
Απάληεζε 

Τα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ επθαξπωηηθώλ θπηηάξωλ είλαη 

όηη δηαζέηνπλ: 

α. πιαζκαηηθή κεκβξάλε, 

β. ππξήλα, 

γ. θπηηαξόπιαζκα, 

δ. κηηνρόλδξηα.

5 Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ δηαζέηνπλ κόλν ηα 

θπηηθά θύηηαξα θαη όρη ηα δωηθά; 
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Απάληεζε 

Τα θπηηθά θύηηαξα (εθηόο από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλω εξώηεζε) δηαζέηνπλ: 

 α. θπηηαξηθό ηνίρωκα,  

β. ριωξνπιάζηεο,  

γ. ρπκνηόπηα,  

ηα νπνία δελ ππάξρνπλ ζηα δωηθά θύηηαξα. 

 

6 .Πνηνο είλαη ν ξόινο ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο; 
Απάληεζε.Η πιαζκαηηθή (ή θπηηαξηθή) κεκβξάλε είλαη κηα 

κεκβξάλε πνπ πεξηθιείεη θάζε θύηηαξν, θαη θπηηθό θαη δωηθό. 

Ξερωξίδεη ην θύηηαξν (ζην νπνίν ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε 

νξγάλωζε) από ην πεξηβάιινλ ηνπ. Η πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

δελ είλαη ζαλ κηα ζαθνύια πνπ ρωξίδεη ην πεξηερόκελν ηεο από 

ην εμωηεξηθό πεξηβάιινλ επηηξέπεη αιιά θαη ειέγρεη ηελ 

είζνδν θαη έμνδν νξηζκέλωλ νπζηώλ πξνο θαη από ην 

θύηηαξν.Γηα παξάδεηγκα, κέζω ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο 

ην θύηηαξν πξνζιακβνπλ από ην πεξηβάιινλ ηνπ ζξεπηηθέο 

νπζίεο, από ηηο νπνίεο εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ηηο δηάθνξεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 

7.Τη είλαη ην θπηηαξόπιαζκα; 
Απάληεζε. 

Τν θπηηαξόπιαζκα είλαη κηα δειαηηλώδεο κάδα ε νπνία 

γεκίδεη ην ρώξν εζωηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ. 

 

8.Τη είλαη ηα νξγαλίδηα θαη πνηα νξγαλίδηα γλωξίδεη; 
Απάληεζε.Σην εζωηεξηθό ηνπ θπηηάξνπ, ζην θπηηαξόπιαζκα, 

ππάξρνπλ ηα νξγαλίδηα, δειαδή επηκέξνπο ρώξνη όπνπ 

βξίζθνληαη ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο θαη γίλνληαη ζπγθεθξηκέλεο 

ιεηηνπξγίεο.Οξηζκέλα πνιύ ζεκαληηθά νξγαλίδηα είλαη ν 

ππξήλαο, όπνπ βξίζθεηαη ην γελλεηηθό πιηθό, θαη ηα 

κηηνρόλδξηα. Ο ππξήλαο θαη ηα κηηνρόλδξηα είλαη νξγαλίδηα 

ηόζν ηωλ θπηηθώλ όζν θαη ηωλ δωηθώλ θπηηάξωλ. Μεξηθά 

νξγαλίδηα ππάξρνπλ κόλν ζηα θπηηθά θύηηαξα. Απηά είλαη νη 

ριωξνπιάζηεο θαη ηα ρπκνηόπηα. 

9.Τη γλωξίδεη γηα ηνλ ππξήλα;  
Απάληεζε.Ο ππξήλαο είλαη έλα νξγαλίδην πνπ βξίζθεηαη ζε 

θάζε επθαξπωηηθό θύηηαξν. Απνηειεί ην θέληξν ειέγρνπ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θπηηάξνπ κηαο θαη πεξηέρεη DΝΑ, δειαδή ην 

γελεηηθό πιηθό ζην νπνίν είλαη απνζεθεπκέλεο νη πιεξνθνξίεο  

πνπ ξπζκίδνπλ ηε δνκή θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηωλ θπηηάξωλ. 
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10.Πνηα νξγαλίδηα εμαζθαιίδνπλ ελέξγεηα γηα ην θύηηαξν; 

Απάληεζε.Τα νξγαλίδηα ηα νπνία εμαζθαιίδνπλ ελέξγεηα γηα 

ηηο αλάγθεο ηόζν ηνπ θπηηθνύ όζν θαη ηνπ δωηθνύ θπηηάξνπ 

είλαη ηα κηηνρόλδξηα. Γηα  ην ιόγν απηόλ νλνκάδνληαη θα 

εξγνζηάζηα παξαγωγήο ελέξγεηαο .      Σηα κηηνρόλδξηα ε 

ελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζηηο ηξνθέο απειεπζεξώλεηαη κε ηε βνήζεηα 

ηνπ νμπγόλνπ ζε κνξθή πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηα 

θύηηαξα . 

 

11.Τη είλαη ην θπηηαξηθό ηνίρωκα θαη ηη πξνζθέξεη; 

Απάληεζε.Τα θπηηαξηθά ηνηρώκαηα ηωλ θπηηθώλ θπηηάξωλ 

πξνζθέξνπλ ζηήξημε, ζαλζθειεηόο, ζηνπο θπηηθνύο 

νξγαληζκνύο.Τν θπηηαξηθό ηνίρωκα είλαη έλα πεξίβιεκα πνπ 

ππάξρεη έμω από ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ηωλ θπηηθώλ 

θπηηάξωλ. Απνηειείηαη θπξίωο από κηα νπζία πνπ νλνκάδεηαη 

θπηηαξίλε. Τν θπηηαξηθό ηνίρωκα, επεηδή είλαη ζθιεξό, θάλεη 

ην θπηηθό θύηηαξν άθακπην. Εηζη ην θπηηαξηθό ηνίρωκα 

πξνζθέξεη ζηήξημε ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο, νη νπνίνη, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο δωηθνύο, δελ έρνπλ ζθειεηό. 

 

12. Πνηνο  είλαη ν ξόινο ηωλ ριωξνπιαζηώλ; 
Απάληεζε.Οη ριωξνπιάζηεο είλαη νξγαλίδηα πνπ απαληνύλ ζε 

θπηηθά θύηηαξα θαη όρη ζε δωηθά. Σπγθεθξηκέλα απαληνύλ ζηα 

θύηηαξα ηωλ πξάζηλωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηνύ. Δειαδή 

ριωξνπιάζηεο ππάξρνπλ ζηα θύηηαξα ηωλ θύιιωλ, αιιά όρη 

ζηα θύηηαξα ηωλ ξηδώλ. Οη ριωξνπιάζηεο πεξηέρνπλ ηε 

ριωξνθύιιε. Σηνπο ριωξνπιάζηεο γίλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

θωηνζύλζεζεο. Δειαδή, ζηα νξγαλίδηα απηά ηα θπηά 

ζπλζέηνπλ, κε ηε βνήζεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, ηελ ηξνθή 

ηνπο. 

 

13.Τη είλαη ε ριωξνθύιιε; 
Απάληεζε.Η ριωξνθύιιε είλαη κηα νπζία κε πξάζηλν ρξώκα ε 

νπνία βξίζθεηαη ζηνπο ριωξνπιάζηεο. Η ριωξνθύιιε 

δεζκεύεη ηελ ειηαθή ελέξγεηα θαηά ηε θωηνζύλζεζε. 

 

14.Τη είλαη ηα ρπκνηόπηα; 
Απάληεζε.Τα ρπκνηόπηα είλαη νξγαλίδηα πνπ βξίζθνληαη ζηα 

θπηηθά θύηηαξα. Σην εζωηεξηθό ηνπο απνζεθεύνπλ λεξό, 

άιαηα θαη άιιεο νπζίεο ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ. 
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