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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. Η κυτταρίνη είναι µια ουσία που περιέχεται: 

α. στην πλασµατική µεµβράνη του κυττάρου   

β. στο κυτταρικό τοίχωµα του φυτικού κυττάρου    

γ. στους χλωροπλάστες   

δ. στα χυµοτόπια   
 

ΘΕΜΑ 2 

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

1.  Τα µυϊκά κύτταρα µεταφέρουν οξυγόνο σε όλα τα µέρη του οργανισµού.  (     ) 

2.  Ο εγκέφαλος είναι ένας ιστός. (     ) 

3.  Η καρδιά συνεργάζεται µε τις αρτηρίες και τις φλέβες σχηµατίζοντας ένα σύστηµα οργάνων. (     ) 

4.  Σε έναν πολυκύτταρο οργανισµό υπάρχουν κύτταρα που διαφέρουν στο µέγεθος, στο σχήµα και στη 

λειτουργία.  (      )   
 

ΘΕΜΑ 3 

– Στον πίνακα 1 εµφανίζονται οι λειτουργίες των οργανιδίων του φυτικού κυττάρου, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα γράµµατα (Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ) που έχουν σηµειωθεί στα αντίστοιχα οργανίδια της εικόνας παρακάτω. 

Να γράψετε, δίπλα σε κάθε γράµµα του πίνακα, τα ονόµατα των οργανιδίων. (Μονάδες 3) 

 Πίνακας 1 
 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Τι είναι το σύστηµα οργάνων σε έναν οργανισµό; Να αναφέρετε ένα παράδειγµα συστήµατος οργάνων 

στον άνθρωπο καθώς και τα όργανα από τα οποία αποτελείται. (Μονάδες 3) 

2. Τόσο τα ζωικά όσο και τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν πλασµατική µεµβράνη. Ποιος ο ρόλος της στα 

κύτταρα; (Μονάδες 3)  

3. Τι ονοµάζουµε βιόσφαιρα και πότε λέµε ότι δύο οργανισµοί ανήκουν στο ίδιο είδος; (Μονάδες 4) 
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Όνοµα οργανιδίου Λειτουργία οργανιδίου 
Α. Η µεµβράνη η οποία περιβάλλει όλα τα κύτταρα. 

Β. Περιβάλλει εξωτερικά τα φυτικά κύτταρα και του 

προσφέρει στήριξη. 

Γ. Περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) του κυττάρου. 

∆. Εξασφαλίζει ενέργεια για τις ανάγκες του 

κυττάρου. 

Ε. Η χλωροφύλλη που περιέχει δεσµεύει την ηλιακή 

ενέργεια κατά τη φωτοσύνθεση. 

Ζ. Αποθήκη νερού και άλλων ουσιών του φυτικού 

κυττάρου. 
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