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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 3) 
 

1. Τα ζωικά κύτταρα δεν περιέχουν: 

α. µιτοχόνδρια   
β. DNA  
γ. χλωροφύλλη   
δ. πλασµατική µεµβράνη  

 

ΘΕΜΑ 2 

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

1.  Τα κύτταρα της ρίζας περιέχουν χλωροφύλλη.  (     ) 

2.  Το κυτταρόπλασµα περιέχεται µόνο στα ζωικά κύτταρα. (     ) 

3.  Στο χυµοτόπιο αποθηκεύεται νερό και άλλες ουσίες. (     ) 

4.  Η πλασµατική µεµβράνη αποτελείται κυρίως από κυτταρίνη. (      )   
 

ΘΕΜΑ 3 

– Στον κατάλογο του παρακάτω πίνακα υπάρχουν κύτταρα, ιστοί, όργανα, συστήµατα οργάνων και     
οργανισµοί. Να βάλετε το  σύµβολο (√ ) στην αντίστοιχη στήλη. (Μονάδες 3) 
   Κύτταρο Ιστός Όργανο Σύστηµα οργάνων Οργανισµός 

Καρδιά       
Ερυθρό αιµοσφαίριο      
Αµοιβάδα       
Πεπτικό σύστηµα      
Σκύλος      
Μυϊκά κύτταρα       

 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι ονοµάζουµε όργανο; Αναφέρετε ένα παράδειγµα ενός ανθρώπινου οργάνου και τους ιστούς από 
τους οποίους αποτελείται. (Μονάδες 3) 

 

2. Τόσο τα ζωικά όσο και τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν πυρήνα. Ποιος ο ρόλος του στα κύτταρα; 
(Μονάδες 3)  

 

3. Η δίπλα εικόνα παριστάνει ένα κύτταρο. Παρατηρήστε προσεκτικά 
την εικόνα και  απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

i. Να εξηγήσετε γιατί το κύτταρο της εικόνας χαρακτηρίζετε 
ευκαρυωτικό. (Μονάδες 1) 

ii. Είναι φυτικό ή ζωικό το κύτταρο; Να εξηγήσετε πως 
φτάσατε σε αυτό το συµπέρασµα. (Μονάδες 3) 
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