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Τελ 1
ε
 δηδαθηηθή ώξα ζα δηεμαρζεί δηδαζθαιία ζηεληάμε, ελώ ηε 2

ε
 ζα γίλεη κηθξνζθνπηθή 

παξαηήξεζε βαθηεξίσλ ζε εθρύιηζκα γηανύξηεο 

Γηδαθηηθνί ηόρνη- Πξνζδνθώκελα Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα 

 Με ην ηέινο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηελ ηθαλόηεηα:  

Γλώζεηο:   

 Να πεξηγξάθνπλ ηηο δηαθνξέο ησλ βαθηεξίσλ ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο νξγαληζκνύο. 

 Να πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δνκήο ηνπ βαθηεξηαθνύ θπηηάξνπ 

 θαη λα ηαμηλνκνύλ ηα βαθηήξηα κε βάζε ηε κνξθνινγία ηνπο.   

 Να πεξηγξάθνπλ ηνλ ηξόπν πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ βαθηεξίσλ. 

 Να πεξηγξάθνπλ ηνπο κεραληζκνύο επηβίσζεο, πνπ αλαπηύζζνπλ ηα βαθηήξηα (ελδνζπόξηα) 

 Να αλαθέξνπλ ζεκαληηθέο αζζέλεηεο ηνπ αλζξώπνπ πνπ νθείινληαη ζε βαθηήξηα  

Γεμηόηεηεο: 

 Να παξαηεξνύλ πξνζεθηηθά θαη λα θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο κε δηάθνξνπο 

ηξόπνπο (θείκελα, δηαγξάκκαηα, ζρήκαηα θηι.).  

 Να ζπλεξγάδνληαη γηα ηε παξαγσγή θνηλνύ έξγνπ. 

 Να αμηνπνηνύλ δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ην δηαδίθηπν, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξώλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηα ζέκαηα πνπ κειεηνύλ.   

 Να αμηνινγνύλ δεδνκέλα, λα επηιέγνπλ κε βάζε ηελ αμηνπηζηία ησλ πεγώλ, λα ηαμηλνκνύλ, 

λα ζπκπεξαίλνπλ.   



 Να παξνπζηάδνπλ ηηο απόςεηο ή ηα επηρεηξήκαηά ηνπο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηόηεηa 

ησλ εκβνιίσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε νξηζκέλσλ βαθηεξηαθώλ κνιύλζεσλ, θ.ά.) 

ρξεζηκνπνηώληαο ζσζηά ηνλ γξαπηό ή πξνθνξηθό ιόγν.  

 ηάζεηο:  Να αλαγλσξίδνπλ ηελ αλαγθαηόηεηα ηήξεζεο ησλ θαλόλσλ πγηεηλήο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθεύγεηαη ε δηαζπνξά παζνγόλσλ βαθηεξίσλ ή άιισλ κηθξννξγαληζκώλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ θαζεκεξηλώλ καο δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξναπαηηνύκελεο Γλώζεηο θαη Γεμηόηεηεο  

Οη καζεηέο πξέπεη:   

 Να γλσξίδνπλ ηηο δνκηθέο νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο πξνθαξπσηηθνύ θαη επθαξπσηηθνύ 

θπηηάξνπ  

 Να γλσξίδνπλ όηη ηα παζνγόλα βαθηήξηα, όπσο θαη άιινη παζνγόλνη κηθξννξγαληζκνί, 

απνηεινύλ κία από ηηο αηηίεο δηαηαξαρήο ηεο νκνηόζηαζεο ηνπ νξγαληζκνύ ηνπ αλζξώπνπ. 

Παξαλνήζεηο - Δλαιιαθηηθέο ηδέεο καζεηώλ  

Καηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε όηη, ζε 

πνιιέο πεξηπηώζεηο, νη καζεηέο δελ αληηιακβάλνληαη:  

 Όηη δελ είλαη όια ηα βαθηήξηα παζνγόλα. 

 Όηη πνιιά είδε βαθηεξίσλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ. 

 Όηη ηα βαθηήξηα δελ δηεηζδύνπλ ζην εζσηεξηθό ησλ θπηηάξσλ. 

ύλδεζε κε άιιεο επηζηήκεο θαη ηελ Καζεκεξηλή Εωή  

Θέκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο πνπ κπνξνύκε λα ζπζρεηίζνπκε κε ηα βαθηήξηα αθνξνύλ, θπξίσο, 

δηάθνξα πξντόληα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε επξέσο ζηε θαζεκεξηλή δσή όπσο θάξκαθα, ηξόθηκα, πνηά, 

πξνβηνηηθά θ.ά. ηα νπνία παξάγνληαη κε ηε βνήζεηα ησλ βαθηεξίσλ. 

Μεζνδνινγία-Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο  

Γηεξεπλεηηθή, Καηαηγηζκόο ηδεώλ, Αλάθιεζε εκπεηξηώλ, Δξγαζηεξηαθή άζθεζε 

Απαηηνύκελα Τιηθά θαη Μέζα   

 Φσηνγξαθίεο, εηθόλεο, δηαγξάκκαηα (από ην βηβιίν ηνπ καζεηή αιιά θπξίσο από ην 

δηαδίθηπν).   

 Πξνζνκνηώζεηο (θαη από ην δηαδίθηπν) ζρεηηθέο κε ηηο δηδαζθόκελεο έλλνηεο θαη δηαδηθαζίεο. 

   Υπνινγηζηήο θαη Βηληενπξνβνιέαο   

 Γηαδίθηπν γηα ηελ πξνβνιή θαη ρξήζε εθπαηδεπηηθώλ βίληεν θαη άιινπ πιηθνύ. 

 Τν πξόζζεην Gallery Bank, ηνπ Wordpress (είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα « Ταμίδη 

ζηα κπζηήξηα ηεο Βηνινγίαο) 

 Μηθξνζθόπηα θαη πιηθά γηα ηελ  κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε βαθηεξίσλ ηνπ γάιαθηνο 

(γαιαθηηθά βαθηήξηα ζε γηανύξηε) 

 



Ρνή καζήκαηνο Δηζαγωγή  (5-6min) 

Ξεθηλάκε κε ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ γηα ηνπο ζηόρνπο ηνπ καζήκαηνο 

θαη αλαγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα ζπλνπηηθό δηάγξακκα ξνήο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο 

βνεζνύκε λα αλαθαιέζνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ βαθηεξίσλ, δει. 

όηη είλαη κνλνθύηηαξνη, πξνθαξπσηηθνί, εηεξόηξνθνη κηθξννξγαληζκνί. 

 

Γηδαθηηθή επεμεξγαζία ηεο ελόηεηαο (25-30min) 

 

Πξνβάιινπκε ζηνλ πξνηδέθηνξα ην παξαθάησ θείκελν θαη δεηνύκε λα δηαβαζηεί 

κεγαιόθσλα από θάπνην καζεηή. 

 

Γελ κπνξνύκε λα δήζνπκε ρωξίο ηα βαθηήξηα 

 Φηινμελνύκε εθαηνκκύξηα βαθηήξηα ζην δέξκα καο, ζηε κύηε καο, ζην ζηόκα 

καο θαη ζην πεπηηθό καο ζύζηεκα.  

 Πάλσ από 500 είδε απνηεινύλ ηε θπζηνινγηθή καο ρισξίδα. - 25 είδε δνπλ ζην 

ζηόκα καο.  

 Έλα θπβηθό εθαηνζηό ζάιηνπ πεξηέρεη 40 εθαηνκκύξηα βαθηεξηαθά θύηηαξα.  

 10
8
 βαθηήξηα δνπλ ζην έληεξν καο.  

 Γηα λα αθξηβνινγνύκε, ην ζηόκα, ην ζηνκάρη, ην έληεξν είλαη κέξε ηεο 

εμσηεξηθήο επηθάλεηάο καο δηόηη αλ θαη επξίζθνληαη κέζα ζην ζώκα καο, είλαη 

ζε επαθή κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη θαζώο ε ηξνθή πεξλά ζηνλ εζσηεξηθό 

βιελλώδε ρηηώλα ηνπ εληέξνπ, ηα βαθηήξηα κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ εθεί θαη 

λα πνιιαπιαζηαζηνύλ. Καη ελώ γελληόκαζηε ζηείξνη (ρσξίο βαθηήξηα), κέζα ζε 

ιίγεο ώξεο καο απνηθίδνπλ θαη πνηέ μαλά δε δνύκε κόλνη.  

 Φσξίο ηα βαθηήξηα δε κπνξνύκε λα επηβηώζνπκε. Απηά ζπκβάιινπλ ζηελ πέςε 

ηεο ηξνθήο καο, παξάγνπλ βηηακίλεο θαη θαηαιακβάλνπλ ην ρώξν πνπ ζε άιιε 

πεξίπησζε ζα θαηειάκβαλαλ άιια παζνγόλα βαθηήξηα. Απηό ην απνηέιεζκα ηνπ 

αληαγσληζκνύ θαίλεηαη, ζε πεξίπησζε πνπ ιακβάλνπκε αληηβηνηηθό γηα κία 

βαθηεξηαθή ινίκσμε. Ζ δηάξξνηα απνηειεί έλα αλεπηζύκεην ζύκπησκα, θαζώο ηα 

‘‘μέλα’’ βαθηήξηα θαηαιακβάλνπλ ην ρώξν εθείλσλ πνπ επεξεάζηεθαλ από ην 

αληηβηνηηθό. 

 

 

 Απηό γίλεηαη πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ όηη ηα βαθηήξηα είλαη αλαπόζπαζηα 

ζπλδεδεκέλα κε ηε δσή ηνπ αλζξώπνπ πάλσ ζηνλ πιαλήηε γε. Δπηπιένλ, κπνξνύκε λα 

αλαθεξζνύκε ζε παξαδείγκαηα, κε ηελ πξνβνιή θσηνγξαθηώλ, όπσο:  



          

 

Λίκλε Hillier – Γπηηθή Απζηξαιία                          Φσηηά άλαςε πάλσ ζε κηα παγσκέλε ιίκλε ζηελ    

ξνδ βαθηήξηα, γλσζηά σο halobacteria.                    πεξηνρή Volda ηεο Ννξβεγίαο έλαο  άλδξαο,    

                                                                                  εθκεηαιιεπόκελνο ην κεζάλην πνπ είλαη    

                                                                                  παγηδεπκέλν θάησ από ην ζηξώκα ηνπ πάγνπ. 

                                                                                  Όηαλ ηα βαθηήξηα ζηνλ βπζό δηαζπνύλ θπηηθά  

                                                                                  ππνιείκκαηα θαη λεθξά δώα, δεκηνπξγείηαη  

                                                                                  κεζάλην πνπ παγηδεύεηαη ζε ζύιαθεο θάησ από ηνλ   

                                                                                  πάγν. 

    βαθηήξηα ζηε γιώζζα καο 

 

 

Σηε ζπλέρεηα πξνβάιινπκε  εηθόλεο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνύλ ην κέγεζόο ηνπο,  

 

 

 βαθηήξηα ζηε κύηε κίαο βειόλαο 

 

 



αιιά  θαη λα δηαθξίλνπλ ηα βαζηθά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ βαθηεξηαθνύ θπηηάξνπ: ην 

ππξελνεηδέο (γελεηηθό πιηθό), ην θπηηαξόπιαζκα, ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε, ην θπηηαξηθό ηνίρσκα, 

ηελ θάςα πνπ δηαζέηνπλ νξηζκέλα εμ απηώλ θαη ηέινο ηηο βιεθαξίδεο θαη ην καζηίγην πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ θίλεζε ησλ βαθηεξίσλ.  Αμηνπνηώληαο ζρεηηθέο εηθόλεο, αλαθεξόκαζηε ζηε 

δηαθνξεηηθή κνξθνινγία πνπ κπνξεί λα έρνπλ νη δηάθνξεο νκάδεο ησλ βαθηεξίσλ θαη πνπ απνηειεί 

θξηηήξην γηα ηε ηαμηλόκεζή ηνπο. 

    
      Μνξθνινγία ησλ βαθηεξίσλ                                               δνκή ηνπ βαθηεξηαθνύ θπηηάξνπ 

 

Σηε ζπλέρεηα , κε ηε βνήζεηα Ζ/Υ θαη πξνηδέθηνξα, παξνπζηάδνπκε ηνλ ηξόπν πνιιαπιαζηαζκνύ 

ησλ βαθηεξίσλ, από ην ζύλδεζκν https://www.youtube.com/watch?v=DY9DNWcqxI4  

Γηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δηρνηόκεζε (κνλνγνλία) θαηά ηελ νπνία ην DNA ηνπ βαθηεξίνπ 

δηπιαζηάδεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα ην βαθηεξηαθό θύηηαξν ρσξίδεηαη ζε δύν ζπγαηξηθά. 

 
 

Δμεγνύκε όηη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ν αξηζκόο ησλ βαθηεξίσλ κπνξεί λα απμεζεί 

πνιύ κέζα ζε ιίγεο ώξεο. Σε ηδαληθέο ζπλζήθεο νξηζκέλα είδε βαθηεξίσλ πνιιαπιαζηάδνληαη θάζε 

20 ιεπηά.  Δμεγνύκε πσο, ζε δπζκελείο ζπλζήθεο (αθηηλνβνιίεο, αθξαίεο ζεξκνθξαζίεο, ρεκηθέο 

νπζίεο θηι.), νξηζκέλα βαθηήξηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα δεκηνπξγνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπο, έλα 

ζρεκαηηζκό κε παρηά θαη αλζεθηηθά ηνηρώκαηα πνπ πεξηέρεη έλα αληίγξαθν ηνπ βαθηεξηαθνύ DNA 

(ελδνζπόξην). Παξνπζηάδνπκε ηε δηαδηθαζία κε ηελ αμηνπνίεζε ζρεηηθνύ εηθνληζηηθνύ ή άιινπ 

πιηθνύ. 

https://www.youtube.com/watch?v=DY9DNWcqxI4


 
 

 

Δμεγνύκε όηη, κεηά ηνλ ζρεκαηηζκό ηνπ ελδνζπνξίνπ, ην ππόινηπν βαθηεξηαθό θύηηαξν 

θαηαζηξέθεηαη, ελώ ηα εηδηθά ηνηρώκαηα πξνθπιάζζνπλ ην ελδνζπόξην από ηελ επίδξαζε δπζκελώλ 

παξαγόλησλ. Όηαλ ην ελδνζπόξην βξεζεί θαη πάιη ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, αλαπηύζζεηαη θαη δίλεη 

έλα θαλνληθό βαθηήξην, πνπ αξρίδεη λα αλαπαξάγεηαη, αθνινπζώληαο θπζηνινγηθά ηνλ θύθιν δσήο 

ηνπ είδνπο ηνπ. Σπλδένπκε ηε δηαδηθαζία απηή κε ηε δπλαηόηεηα ησλ βαθηεξίσλ λα επηβηώλνπλ ζε 

δύζθνιεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.  Δπηζεκαίλνπκε θαη πάιη όηη ηα πεξηζζόηεξα βαθηήξηα δελ είλαη 

παζνγόλα γηα ηνλ άλζξσπν. Τα παζνγόλα, πνπ είλαη ιηγόηεξα, είλαη ππεύζπλα γηα νξηζκέλεο 

αζζέλεηεο ζπρλά ζνβαξέο. Αμηνπνηώληαο ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ ή αληίζηνηρεο, παξνπζηάδνπκε 

νξηζκέλα από ηα γλσζηά παζνγόλα βαθηήξηα. 

    
Σηε ζπλέρεηα, δεηάκε από ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ 

βαθηήξηα πνπ είλαη ρξήζηκα ζηνλ άλζξσπν (π.ρ. γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, γηα ηελ παξαγσγή 

θαξκάθσλ θαη εκβνιίσλ, γηα δηαδηθαζίεο απνξξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, γηα εθαξκνγέο ηεο 

Βηνηερλνινγίαο θ.ά.). 



 

 
Φσηνγξαθία από νπηηθό 

κηθξνζθόπην ηεο Zoogloea ramigera 

κηθξννξγαληζκνύ πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ επεμεξγαζία ησλ ιπκάησλ. 

 ν Lactobacillus casei βξίζθεηαη ζην ζηόκα θαη ην έληεξν θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ  πέςε. 

 

 



Πξνηεηλόκελεο δξαζηεξηόηεηεο  

 

(Αλαξηώληαη ζηνλ πξνηδέθηνξα νη παξαθάηω δξαζηεξηόηεηεο θαη νη καζεηέο 

θαινύληαη λα επηιέμνπλ πξναηξεηηθά, κία από απηέο. ηνπο καζεηέο πνπ ζα επηιέμνπλ 

λε εθπνλήζνπλ εξγαζία, ζα δνζνύλ επηπιένλ νδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζή ηνπο, ελώ νη 

θαιύηεξεο πνπ ζα επηιεγνύλ ζα αλαξηεζνύλ ζηε ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο 

ζα κπνξνύλ λα αλαθηήζνπλ πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν). 

 Μειέηε, κέζσ πξνζνκνηώζεσλ, ηεο δνκήο ηνπ βαθηεξηαθνύ θπηηάξνπ, ηεο 

δεκηνπξγίαο ελδνζπνξίνπ, ηνπ δηπιαζηαζκνύ ηνπ βαθηεξίνπ.  

 Δξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα ηηο ζπλέπεηεο από ηελ ππεξθαηαλάισζε αληηβηνηηθώλ 

θαη ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ην γεγνλόο απηό ζηελ πγεία ησλ αλζξώπσλ.  

 Δξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα ηηο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππώλνληαη ζηελ εθαξκνγή ησλ 

εκβνιηαζκώλ θαη ηηο ζπλέπεηεο από ηελ πηζαλή γεληθή άξλεζε έλαληη απηώλ. 

 Δξεπλεηηθή εξγαζία κε ζέκα «νη πόιεηο ηνπ κέιινληνο ζα θσηίδνληαη από 

βαθηήξηα;»  

ε όιεο ηηο εξγαζίεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην πξόζζεην «Gallery Bank», ηνπ Wordpress, 

πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα επεμεξγαζηνύλ εηθόλεο, θωηνγξαθίεο ή βίληεν, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. 

 

Κιείζηκν (5-6min) 

 

1. Δπηζεκαίλνπκε ηα θπξηόηεξα ζεκεία ηνπ καζήκαηνο 

2. Εεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επεμεξγαζηνύλ ην θύιιν αμηνιόγεζεο, πνπ ζα ηνπο 

δνζεί, ζην ζπίηη ηνπο. 
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Αμηνιόγεζε/Απνηίκεζε ηεο επίηεπμεο ηωλ δηδαθηηθώλ ζηόρωλ 

Φύιιν Αμηνιόγεζεο  

Δξωηήζεηο αλάπηπμεο πεξηερνκέλνπ 

 

1. Να εμεγήζεηε ηνπο όξνπο: ελδνζπόξην, θάςα, καζηίγην, ππξελνεηδέο. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………  

2. Να αλαθέξεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ ελόο βαθηεξηαθνύ θπηηάξνπ θαη ελόο 

επθαξπσηηθνύ. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

3. Τη είλαη ηα ελδνζπόξηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

4. Σε πνην ζεκείν ηνπ ζώκαηόο καο δνπλ ρξήζηκα βαθηήξηα θαη πνηνο είλαη ν ξόινο 

ηνπο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

5. Να αλαθέξεηε παξαδείγκαηα ρξήζεο ησλ βαθηεξίσλ γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ 

πξντόλησλ γηα ηνλ άλζξσπν. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

6. Σε πνηα κέξε ηνπ πιαλήηε καο δνπλ βαθηήξηα; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Δξωηήζεηο Πνιιαπιήο επηινγήο 

εκείωζε ηε ζωζηή απάληεζε  

1. ζε έλα βαθηήξην δε ζα δνύκε 

α. θπηηαξηθό ηνίρσκα β. κηηνρόλδξηα γ. θπηηαξόπιαζκα δ. DNA 

 2. ε πνηα νκάδα νξγαληζκώλ αλήθνπλ ηα βαθηήξηα; 

 α. επθαξπσηηθνί β. πξνθαξπσηηθνί γ. πξώηηζηα δ. θύθε  

3.Σα βαθηήξηα κπνξεί λα είλαη:  

α. θόθθνη β. βάθηινη γ. ζπεηξίιιηα δ. όια ηα παξαπάλσ  

4. Πνπ δνπλ ηα βαθηήξηα; 



 α. ζην ζώκα καο β. ζηνλ αέξα γ. ζην έδαθνο  δ. ζε όια ηα παξαπάλσ 

 5. Σα βαθηήξηα;  

α. είλαη όια παζνγόλα β. ηα πεξηζζόηεξα είλαη σθέιηκα γ. δε κεηαδίδνληαη κε ηελ 

ηξνθή    δ. δε κπνξνύλ λα ζπκβηώζνπλ ζην αλζξώπηλν ζώκα.  

6. Πωο πνιιαπιαζηάδνληαη ηα βαθηήξηα;  

α. κε κεηαθνξά DNA β. κε δηρνηόκεζε γ. κε εθβιάζηεζε δ. κε κεηαηόπηζε  

7. Πωο νλνκάδνληαη νη ηξηρνεηδείο ζρεκαηηζκνί ζηελ επηθάλεηα νξηζκέλωλ 

βαθηεξίωλ;  

α. εθβιαζηήκαηα β. κηθξνιάρλεο γ. ςεπδνπόδηα δ. βιεθαξίδεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Κείκελν γηα πξναηξεηηθή εξγαζία 

 
                         Οη πόιεηο ηνπ κέιινληνο ζα θσηίδνληαη από βαθηήξηα;                                    

Οη επηζηήκνλεο επελδύνπλ ζηηο ηδηόηεηεο ηνπ βηνθσζθνξηζκνύ. 

Τν θσο ηνπ κέιινληνο ζα πξνέξρεηαη όρη από ιάκπεο αιιά από δσληαλνύο νξγαληζκνύο! Ζ 

ηδηόηεηα ηνπ βηνθσζθνξηζκνύ έρεη παξαηεξεζεί ζε νξγαληζκνύο εδώ θαη πνιιά ρξόληα αιιά 

πιένλ νη επηζηήκνλεο «επελδύνπλ» ζε απηή σο κηα ζεκαληηθή πεγή παξνρήο θσηεηλήο 

ελέξγεηαο γηα ην κέιινλ. 

Ζ λενθπήο εηαηξεία Glowee απνθάζηζε λα θάλεη πξάμε ηε λέα απηή ηερλνινγία. Καη πνηα 

θαηαιιειόηεξε πόιε από ηελ Πόιε ηνπ Φσηόο, ην Παξίζη;  

Ήδε ε εηαηξεία άξρηζε λα δηαζέηεη βηνθσζθνξηθνύο ιακπηήξεο κε βαθηήξηα γηα ηνλ 

θσηηζκό βηηξηλώλ θαηαζηεκάησλ θαη πηλαθίδσλ ζηνπο δξόκνπο. 

Σηόρνο ηεο Glowee είλαη, ζύκθσλα κε ηνπο ηδξπηέο ηεο, λα κεηώζνπλ ηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην Παξίζη θαηά 20%. 

Ζ βηνθσηαύγεηα ή αιιηώο ζηνλ βηνθσηηζκόο, είλαη ην θσο πνπ εθπέκπεηαη από δηάθνξνπο 

δσληαλνύο νξγαληζκνύο όπσο ηα βαθηήξηα, νη κύθεηεο, νη ππγνιακπίδεο θαη ζαιάζζηα είδε. 

Ο θσζθνξηζκόο απηόο νθείιεηαη ζηελ νμείδσζε ηεο πξσηεΐλεο ινπζηθεξίλεο, κέζσ ηνπ 

ελδύκνπ ινπζηθεξάζε. 

 


