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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. Το οργανίδιο στο οποίο παράγεται ενέργεια είναι: 

α. το χυµοτόπιο     

β. το κυτταρικό τοίχωµα    

γ. ο χλωροπλάστης  

δ. το µιτοχόνδριο 
 

ΘΕΜΑ 2 

- Να χαρακτηρίσετε µε Σ (σωστό) ή µε Λ (λάθος) τις παρακάτω προτάσεις:  (Μονάδες 4) 
 

1.  Τα φυτά είναι πράσινα γιατί το κυτταρικό τους τοίχωµα αποτελείται κυρίως από χλωροφύλλη.  (     ) 

2.  Στα φυτικά κύτταρα το κυτταρικό τοίχωµα περιβάλει την κυτταρική µεµβράνη. (     ) 

3.  Το χυµοτόπιο υπάρχει και στα φυτικά και στα ζωικά κύτταρα. (     ) 

4.  Η πλασµατική µεµβράνη ελέγχει την είσοδο και έξοδο ουσιών από και προς το κύτταρο. (      )   

 

ΘΕΜΑ 3 

• Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις που 

αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό της στήλης Ι το 

γράµµα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ                (Μονάδες 4) 
 

                      ΣΤΗΛΗ Ι                                                                      ΣΤΗΛΗ ΙΙ  

                                                                     

1……… Νευρικά κύτταρα                       α. Αποτελείται από κύτταρα µε ίδια µορφή και λειτουργία. 

2……… Οργανισµός                                β. Συνεργάζεται µε τις φλέβες και την καρδιά.  

3.……..  Αρτηρία                                      γ. Μεταφέρουν µηνύµατα.  

4……….  Ιστός                                            δ. Αποτελείται από διάφορα συστήµατα οργάνων. 

                                                              ε. Αποτελείται από τον εγκέφαλο.  

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι ονοµάζεται απέκκριση; Με ποιο τρόπο απεκκρίνουν οι φυτικοί οργανισµοί; (Μονάδες 3) 

2. Ποιος ο ρόλος του DNA των φυτικών κυττάρων και που αποθηκεύεται; (Μονάδες 3)  

3. Τι ονοµάζεται βιόσφαιρα; Να εξηγήσετε τι σηµαίνει ότι η βιόσφαιρα παρουσιάζει µεγάλη 

ποικιλοµορφία. (Μονάδες 3) 
 

4.  Να εξηγήσετε γιατί τα φυτικά και ζωικά κύτταρα χαρακτηρίζονται ευκαρυωτικά; (Μονάδες 1) 
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