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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 µικρότερη µονάδα που εµφανίζει τα χαρακτηριστικά της ζωής είναι: 

α. το τούβλο    

β. το κύτταρο     

γ. το φυτό    

δ. το ζώο    
 

ΘΕΜΑ 2 

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

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

και να καταλήξετε στον πιο σύνθετο. (Μονάδες 4) 

    ρίζα        –        φυτικός ιστός        –       παπαρούνα         –            φυτικό κύτταρο 
 

 

 

 

 

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

 

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 φωτοσυνθέτουν.  

Β. Τα ζώα ιδρώνουν και αποβάλλουν ούρα. 

Γ. Η σαύρα την ηµέρα προστατεύεται στη σκιά.   

∆. 
Τα φυτά αυξάνουν το ύψος τους, το πάχος του βλαστού και 

δηµιουργούν νέα φύλλα και βλαστούς. 

Ε. 
Με αυτή τη διαδικασία εξασφαλίζεται  η συνέχιση και η 

διατήρηση της ζωής. 
 

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 τόσο στα ζωικά όσο και στα φυτικά 

κύτταρα και στη συνέχεια να τα ονοµάσετε. (Μονάδες 1,5)  

ii. Να περιγράψετε το ρόλο της κυτταρικής δοµής Γ.              

(Μονάδες 2)  

2. Όλοι οι σκύλοι ανήκουν στο ίδιο είδος. Να εξηγήσετε για ποιο λόγο ανήκουν στο ίδιο είδος.            

(Μονάδες 2) 

3. 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) 
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