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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. Τρόφιµα πλούσια σε βιταµίνη D είναι: 

α. η σοκολάτα     

β. το γάλα      

γ. το κρέας     

δ. τα χόρτα     
 

 

ΘΕΜΑ 2 

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

1.  Στο εσωτερικό των οστών υπάρχουν κοιλότητες που περιέχουν τον ερυθρό µυελό.  (     ) 

2.  Οι σύνδεσµοι συνδέουν τους µυς στα οστά. (     ) 

3.  Τα οστά αποτελούνται από οξέα (φωσφόρου και ασβεστίου) που τα κάνουν σκληρά. (     ) 

4.  Το µηριαίο οστό είναι µακρό οστό. (     ) 

 

 

 

ΘΕΜΑ 3 

- Να ονοµάσετε τα κυρτώµατα Α, Β, Γ και ∆ που παρουσιάζει η σπονδυλική 

στήλη. Ποια από αυτά είναι προς τα εµπρός και ποια προς τα πίσω;                 

Τι προστατεύεται µέσα στον σπονδυλικό σωλήνα που σχηµατίζουν οι 

σπόνδυλοι που τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο; (Μονάδες 5)  
………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποιες προσαρµογές έκαναν τα σπονδυλωτά στο σκελετό τους για να καταφέρουν να µετακινηθούν 

στον αέρα µε µεγάλη ευκολία; (Μονάδες 3)  
 

2. Με ποιους µηχανισµούς µπορούν να κινηθούν οι µονοκύτταροι οργανισµοί; Να δώσετε ένα 

παράδειγµα ενός µικροοργανισµού για κάθε µηχανισµό κίνησης. (Μονάδες 3) 
 

3. Μια από τις βλάβες που µπορεί να υποστεί ο σκελετός είναι και η εξάρθρωση. Τι είδους βλάβη είναι η 

εξάρθρωση; (Μονάδες 2) 

 

4. Ποιες αρθρώσεις ονοµάζουµε συναρθρώσεις; ∆ώσε ένα παράδειγµα τέτοιας άρθρωσης. (Μονάδες 1) 
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