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ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

 

1. Είναι υπεύθυνα για την εµφάνιση των 
δευτερευόντων φυλετικών 
χαρακτηριστικών στις γυναίκες 

4. Έτσι ονοµάζεται το δέρµα που 
περιβάλλει το πέος 

7. Αλλιώς ... οι σάλπιγγες 
10. Έτσι ονοµάζεται ο κύκλος ωρίµανσης 

των ωαρίων 
12. ∆ίδυµα που µοιάζουν καταπληκτικά 

µεταξύ τους 
14. Η ορµόνη που ενεργοποιεί τη 

διαδικασία παραγωγής γάλακτος 
15. Ο µηχανισµός που µειώνει στο µισό 

τον αρχικό αριθµό των χρωµοσωµάτων 
στο κύτταρο 

17. Τέτοιοι αδένες είναι οι όρχεις 
18. Μια οµάδα κυττάρων στο εσωτερικό 

του..., θα δώσει το έµβρυο και τις 
εξωεµβρυϊκές µεµβράνες. 

19. Το πρώτο κύτταρο του νέου 
οργανισµού 

22. ... σωµάτιο που εκκρίνει προγεστερόνη 
25. Αυτό το χάπι προκαλεί διακοπή της 

ωοθυλακιορρηξίας 
26. ∆ίδυµα που µπορεί να είναι και 

διαφορετικού φύλου 
27. Την παράγει η ενδοκρινής µοίρα των 

όρχεων 
28. Εκεί αποθηκεύονται τα 

σπερµατοζωάρια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

 
2. Έχουν και αυτές 23 χρωµοσώµατα 
3. Τα αρσενικά πρόδροµα γεννητικά 

κύτταρα 
4. Η  χρήση του ... εµποδίζει την είσοδο 

των σπερµατοζωαρίων στον κόλπο 
5. Η θερµοκρασία των 34oC είναι ιδανική 

για αυτή την γέννηση 
6. Η εκλεκτική έκφραση των γονιδίων των 

κυττάρων που δηµιουργεί οµάδες 
κυττάρων µε ιδιαίτερα µορφολογικά και 
λειτουργικά χαρακτηριστικά 

8. Ο µηχανισµός κατά τον οποίο δύο 
απλοειδείς γαµέτες συντήκονται και 
δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το 
ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ο 
νέος οργανισµός. 

9. Η ορµόνη που αναστέλλει τον 
εµµηνορυσιακό κύκλο 

11. Εκεί παράγονται τα κύτταρα του 
αίµατος του εµβρύου κατά το 2ο 
τρίµηνο της κύησης 

13. Αυτή η ορµόνη προκαλεί την 
ωαθυλακιορρηξία την 14η µέρα του 
κύκλου 

14. Εκκρίνει ουσίες που µαζί µε τα 
σπερµατοζωάρια αποτελούν το 
σπέρµα 

16. Αυτή η ορµόνη προκαλεί την ωρίµανση 
ενός νέου ωοθυλακίου 

20. Σε κάθε ωοθήκη υπάρχουν χιλιάδες και 
το καθένα περιέχει ένα άωρο ωάριο 

21. Συνδέουν τις ωοθήκες µε τη µήτρα 
23. Ελέγχει τη διαδικασία ωρίµανσης και 

ελευθέρωσης του ωαρίου 
24. Την περιέχει το ωάριο και είναι 

απαραίτητη για την ανάπτυξη του 
ζυγωτού κατά τις πρώτες µέρες µετά τη 
γονιµοποίηση. 

 

 

 

 

 

 

 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Απαντήσεις 

 

Οριζόντια 
 

1. ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ—Είναι υπεύθυνα για την εµφάνιση των δευτερευόντων φυλετικών 

χαρακτηριστικών στις γυναίκες 

4. ΠΟΣΘΗ—Έτσι ονοµάζεται το δέρµα που περιβάλλει το πέος 

7. ΩΑΓΩΓΟΙ—Αλλιώς ... οι σάλπιγγες 

10. ΕΜΜΗΝΟΣ—Έτσι ονοµάζεται ο κύκλος ωρίµανσης των ωαρίων 

12. ΜΟΝΟΖΥΓΩΤΙΚΑ—∆ίδυµα που µοιάζουν καταπληκτικά µεταξύ τους 

14. ΠΡΟΛΑΚΤΙΝΗ—Η ορµόνη που ενεργοποιεί τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος 

15. ΜΕΙΩΣΗ—Ο µηχανισµός που µειώνει στο µισό τον αρχικό αριθµό των χρωµοσωµάτων στο 

κύτταρο 

17. ΜΕΙΚΤΟΙ—Τέτοιοι αδένες είναι οι όρχεις 

18. ΤΡΟΦΟΒΛΑΣΤΗ—Μια οµάδα κυττάρων στο εσωτερικό του..., θα δώσει το έµβρυο και τις 

εξωεµβρυϊκές µεµβράνες. 

19. ΖΥΓΩΤΟ—Το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισµού 

22. ΩΧΡΟ—... σωµάτιο που εκκρίνει προγεστερόνη 

25. ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΟ—Αυτό το χάπι προκαλεί διακοπή της ωοθυλακιορρηξίας 

26. ∆ΙΖΥΓΩΤΙΚΑ—∆ίδυµα που µπορεί να είναι και διαφορετικού φύλου 

27. ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ—Την παράγει η ενδοκρινής µοίρα των όρχεων 

28. ΕΠΙ∆Ι∆ΥΜΙ∆Α—Εκεί αποθηκεύονται τα σπερµατοζωάρια 
 

Κάθετα 
 

2. ΣΠΕΡΜΑΤΙ∆ΕΣ—Έχουν και αυτές 23 χρωµοσώµατα 

3. ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΟΝΙΑ—Τα αρσενικά πρόδροµα γεννητικά κύτταρα 

4. ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΟΥ—Η  χρήση του ... εµποδίζει την είσοδο των σπερµατοζωαρίων στον 

κόλπο 

5. ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ—Η θερµοκρασία των 34oC είναι ιδανική για αυτή την γέννηση 

6. ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ—Η εκλεκτική έκφραση των γονιδίων των κυττάρων που δηµιουργεί 

οµάδες κυττάρων µε ιδιαίτερα µορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά 

8. ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ—Ο µηχανισµός κατά τον οποίο δύο απλοειδείς γαµέτες συντήκονται και 

δίνουν ένα διπλοειδές κύτταρο, το ζυγωτό, από το οποίο θα προκύψει ο νέος οργανισµός. 

9. ΓΟΝΑ∆ΟΤΡΟΠΙΝΗ—Η ορµόνη που αναστέλλει τον εµµηνορυσιακό κύκλο 

11. ΗΠΑΡ—Εκεί παράγονται τα κύτταρα του αίµατος του εµβρύου κατά το 2ο τρίµηνο της κύησης 

13. ΩΧΡΙΝΟΤΡΟΠΟΣ—Αυτή η ορµόνη προκαλεί την ωαθυλακιορρηξία την 14η µέρα του 

κύκλου 

14. ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ—Εκκρίνει ουσίες που µαζί µε τα σπερµατοζωάρια αποτελούν το σπέρµα 

16. ΘΥΛΑΚΙΟΤΡΟΠΟΣ—Αυτή η ορµόνη προκαλεί την ωρίµανση ενός νέου ωοθυλακίου 

20. ΩΟΘΥΛΑΚΙΑ—Σε κάθε ωοθήκη υπάρχουν χιλιάδες και το καθένα περιέχει ένα άωρο ωάριο 

21. ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ—Συνδέουν τις ωοθήκες µε τη µήτρα 

23. ΥΠΟΦΥΣΗ—Ελέγχει τη διαδικασία ωρίµανσης και ελευθέρωσης του ωαρίου 

24. ΛΕΚΙΘΟ—Την περιέχει το ωάριο και είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ζυγωτού κατά τις 

πρώτες µέρες µετά τη γονιµοποίηση. 


