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ΘΕΜΑ 1                            

– Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση ή στη φράση που συµπληρώνει 

σωστά την πρόταση. (Μονάδες 2) 
 

1. Να επιλέξετε τη σωστή σειρά, ώστε να φτάσετε από το κύτταρο στον ζωικό οργανισµό: 

α. κύτταρο – όργανο – ιστός – σύστηµα οργάνων – οργανισµός    

β. κύτταρο – ιστός – όργανο – σύστηµα οργάνων – οργανισµός       

γ. κύτταρο – ιστός – όργανο – οργανισµός         

δ. κύτταρο – σύστηµα οργάνων –όργανο – ιστός – οργανισµός     

 

 

ΘΕΜΑ 2  

- Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις (Μονάδες 3) 

a. Τα κύτταρα που δεν είναι ίδια σε ένα πολυκύτταρο οργανισµό διαφέρουν µεταξύ τους στο 

µέγεθος, στο σχήµα και στις λειτουργίες που επιτελούν. (       ) 
 

b. Στους φυτικούς οργανισµούς όπως και στους ζωικούς υπάρχουν συστήµατα οργάνων.  (      ) 
 

c. Τα νευρικά κύτταρα µεταφέρουν µηνύµατα. (     ) 

 

 

ΘΕΜΑ 3 

-    Να συµπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις:  (Μονάδες 3) 

1. Γεµίζει το χώρο ανάµεσα στην πλασµατική και στον πυρήνα: ……………………….  . 

2. Ελέγχει την είσοδο και την έξοδο ουσιών από και προς το κύτταρο ………………     …………….. .   

3. Μονοκύτταρος οργανισµός είναι αυτός που αποτελείται από ένα µόνο κύτταρο όπως η: ……………  . 

                         
 

 

 ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Ποια επιπλέον χαρακτηριστικά διαθέτουν τα φυτικά κύτταρα; Τι γνωρίζεται για τη λειτουργία τους; 

(Μονάδες 6) 
 

2. Τι ονοµάζεται βιόσφαιρα; (Μονάδες 2) 
 

3. Τι είναι το όργανο; Να αναφέρετε από ποια όργανα αποτελείται το κυκλοφορικό σύστηµα ενός ζωικού 

οργανισµού. (Μονάδες 4) 
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