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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. Βασική µονάδα της ζωής είναι: 

α. το κύτταρο  

β. ο πυρήνας  

γ. ο χλωροπλάστης 

      δ. η κυτταρική µεµβράνη  
 

ΘΕΜΑ 2  

• - Να αντιστοιχίσετε τους όρους που αναγράφονται στη στήλη Ι µε τις έννοιες ή τις φράσεις 

που αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό να γράψετε δίπλα από κάθε γράµµα της 

στήλης Ι τον αριθµό που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ                (Μονάδες 4) 
 

                    ΣΤΗΛΗ Ι                                                                      ΣΤΗΛΗ ΙΙ                                                                     

α……. ιστός                                          1.- Σύνολο οργάνων που συνεργάζονται για µια  

β. …....οργανισµός                                     ευρύτερη λειτουργία ενός πολυκύτταρου οργανισµού. 

                                    

γ. …….σύστηµα οργάνων                   2.- Σύνολο κυττάρων όµοιων µορφολογικά και ειδι-  

δ. …….όργανο                                          κευµένων στην ίδια λειτουργία.  

                                                              3.- Αποτελείται από όλα τα συστήµατα οργάνων                                 

                                                              4.- Αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς που   

                                                                    συνεργάζονται για µια συγκεκριµένη λειτουργία            

                                                                    για έναν πολυκύτταρο οργανισµό.  
ΘΕΜΑ 3 

- Σηµειώστε δίπλα σε κάθε περιγραφή το όνοµα του οργανιδίου ή της δοµής. (Μονάδες 3) 

1. Ελέγχει τη είσοδο και έξοδο ουσιών από και προς το κύτταρο : …………………..  

2. ∆ίνει το πράσινο χρώµα στα φυτά : ………………. … 

3. Γεµίζει το χώρο µεταξύ του πυρήνα και της πλασµατικής µεµβράνης : ………………..  

4. Ρυθµίζει τη δοµή και τις λειτουργίες του κυττάρου : ……………………  

5. Εκεί παράγεται η ενέργεια : ………………….  

6. Οι οργανισµοί που αποτελούνται από ένα κύτταρο ονοµάζονται: ……………………  

 

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Να αναφέρετε τρεις κυτταρικές δοµές των φυτικών κυττάρων που δεν υπάρχουν στα ζωικά 

κύτταρα και να εξηγήσετε το ρόλο τους. (Μονάδες 5) 
 

2. Εξήγησε για ποιο λόγο αναπαράγονται οι οργανισµοί; (Μονάδες 3)   
 

3. Τι ονοµάζουµε βιόσφαιρα και πότε λέµε ότι δύο οργανισµοί ανήκουν στο ίδιο είδος (Μονάδες 3) 
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