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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. Ζωντανοί οργανισµοί είναι: 

α. τα κινητά τηλέφωνα  

β. οι σπασµένοι κλώνοι των δέντρων που έπεσαν στο έδαφος   

γ. οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου 

      δ. το αεροπλάνο    
 

 

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 αριθµό της 

στήλης Ι το γράµµα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ                (Μονάδες 3) 
 

                    ΣΤΗΛΗ Ι                                                                      ΣΤΗΛΗ ΙΙ                                                                     

1………Μιτοχόνδρια                         α. Βοηθούν στην λειτουργία της φωτοσύνθεσης 

                                                            β. Χώρος αποθήκευσης νερού και άλλων ουσιών.  

2………Χλωροπλάστες                     γ. «Εργοστάσια» παραγωγής ενέργειας  

                                                            δ. Ο χώρος µεταξύ της πλασµατικής µεµβράνης και του  

πυρήνα   

3.………Κυτταρόπλασµα                  ε. έλεγχος στην είσοδο και έξοδο ουσιών στο κύτταρο  

 

ΘΕΜΑ 3 

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

1.  Τα ζωικά κύτταρα έχουν κυτταρικό τοίχωµα.(     ) 

2.  Τα φυτά σταµατούν να αναπτύσσονται όταν πάρουν την τελική µορφή τους. (     ) 

3.  Η αναπαραγωγή είναι απαραίτητη για τη ανάπτυξη των ειδών και τη συνέχιση της ζωής.(     ) 

4.  Τα φυτά είναι πράσινα γιατί το κυτταρικό τους τοίχωµα περιέχει µια χρωστική που ονοµάζετε 

χλωροφύλλη που είναι πράσινη.(     ) 

  

ΘΕΜΑ 4              

- Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 

1. Ποιος ο ρόλος του πυρήνα; (Μονάδες 2) 

 

2. Να δώσετε τον ορισµό του οργάνου και να αναφέρετε ένα παράδειγµα. (Μονάδες 3) 

 

3. Εξήγησε για ποιο λόγο τρέφονται οι οργανισµοί.  (Μονάδες 3) 

 

4. Να δώσετε ένα παράδειγµα προσαρµογής ενός οργανισµού στο περιβάλλον του και να 

εξηγήσετε ποιος παράγοντας προκάλεσε την προσαρµογή αυτή. (Μονάδες 3)  
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