
 

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΙΟΛΟΓΟΣ  

http://users.sch.gr/mchatzinik 

 

Η 

ΘΕΜΑ 1                            

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

σωστά την πρόταση. (Μονάδες 2) 

1. Η αµοιβάδα είναι: 

α. πολυκύτταρος οργανισµός    

β. άβιο αντικείµενο    

γ. µονοκύτταρος οργανισµός   

δ. νεκρό τµήµα οργανισµού  
 

ΘΕΜΑ 2 

- Να τοποθετήσετε κάτω από κάθε όρο ένα αριθµό (από το ένα µέχρι το πέντε) προκειµένου να 

δείξετε πως οργανώνονται οι πολυκύτταροι ζωικοί οργανισµοί. Να  αρχίσετε από τον πιο απλό όρο 

και να καταλήξετε στον πιο σύνθετο. (Μονάδες 5) 

νευρικός ιστός      –  εγκέφαλος      –       άνθρωπος     –     νευρικό κύτταρο       –     νευρικό σύστηµα  
 

 

 

 

 

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

ΘΕΜΑ 3 

- Στη στήλη ΙΙ περιγράφονται κάποια χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισµών. Να γράψετε, δίπλα 

σε κάθε γράµµα της στήλης Ι, το χαρακτηριστικό των ζωντανών οργανισµών που περιγράφει η                     

στήλη ΙΙ. (Μονάδες 5) 

ΣΤΗΛΗ Ι ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

Α. 
Τα φυτά αποθηκεύουν τις άχρηστες ουσίες στα φύλλα τους και 

κάποια στιγµή ξεραίνονται και πέφτουν. 

Β. 
Τα ζώα αυξάνουν τη µάζα και τον όγκο τους µέχρι να πάρουν το 

τελικό τους µέγεθος.  

Γ. Από τους σπόρους των φυτών φυτρώνουν νέα φυτά.  

∆. Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για αυτή τη διαδικασία. 

Ε. Τα φυτά στρέφουν τα φύλλα τους προς το φως. 
 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Η δίπλα εικόνα παριστάνει ένα φυτικό κύτταρο. Παρατηρήστε 

προσεκτικά την εικόνα και  απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:  

i. Τα γράµµατα Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ και Η είναι κυτταρικές δοµές ή 

κυτταρικά οργανίδια του φυτικού κυττάρου. Να επιλέξετε ποιες 

κυτταρικές δοµές ή κυτταρικά οργανίδια µεταξύ των Α, Β, Γ, 

∆, Ε, Ζ και Η συναντάµε µόνο τα φυτικά κύτταρα και στη 

συνέχεια να τα ονοµάσετε. (Μονάδες 1,5)  

ii. Να περιγράψετε το ρόλο του οργανιδίου Ε.  (Μονάδες 2,5)  
 

2. Τα ζώα που ανήκουν στο ίδιο είδος αναπαράγονται. Να εξηγήσετε τι εξασφαλίζεται µε την 

αναπαραγωγή. (Μονάδες 2) 
 

3. Τι ονοµάζουµε βιόσφαιρα; (Μονάδες 2) 
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