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ΕΡΩΤΗΣΗ 1η    

Να αντιστοιχίσετε τα οργανίδια του κυττάρου της 1ης στήλης µε τις προτάσεις της 2ης στήλης.  

     1η στήλη                                   2η στήλη 

  1. Μιτοχόνδρια                           a. Οργανίδια στα οποία γίνεται η φωτοσύνθεση 

  2. Χλωροπλάστες                       β. Χώρος αποθήκευσης νερού και άλλων ουσιών  

  3. Χυµοτόπιο                              γ. «Εργοστάσια» παραγωγής ενέργειας  
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η    

Α) Στις ερωτήσεις i έως και iii, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης 

και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι 

λανθασµένη.  

i) Οι µονοκύτταροι οργανισµοί είναι οι οργανισµοί οι οποίοι αποτελούνται από περισσότερα 

του ενός κύτταρα.    

ii) Ευκαρυωτικά κύτταρα είναι τα κύτταρα που διαθέτουν πυρήνα.   

iii) Τα ζωικά κύτταρα διαθέτουν χυµοτόπια.   
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Α) Ποιοι οργανισµοί ονοµάζονται αυτότροφοι; .  

Β) Να περιγράψετε το τρόπο µε τον οποίο οι αυτότροφοι οργανισµοί παράγουν µόνοι τους την 

τροφή τους;   
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

Στη στοµατική κοιλότητα υπάρχουν τα δόντια και η γλώσσα.  

Α)Ποιος είναι ο ρόλος τους;  
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η 

Αν παρατηρήσουµε ένα φύλλο στο µικροσκόπιο θα δούµε ότι η πυκνή διάταξη των κυττάρων 

διακόπτεται από µικροσκοπικά ανοίγµατα που ονοµάζονται στόµατα. 

Ποιος ο ρόλος τους κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης; 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Α)Πόσοι και ποιοι είναι οι χώροι από τους οποίους αποτελείται η καρδιά του ανθρώπου; 

Β)Ποιοι οι τύποι των αιµοφόρων αγγείων στον άνθρωπο; 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

Α) Ποιες είναι οι κατηγορίες των κυττάρων του αίµατος; 

Β) Ποια η λειτουργία ενός εκ των τριών παραπάνω κυττάρων του αίµατος;  
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Πως πραγµατοποιείται η εισπνοή; 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 

Στην παρακάτω ερώτηση, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και 

δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1) Η κοινή έξοδος για το πεπτικό, το ουροποιητικό και το αναπαραγωγικό σύστηµα των 

αµφιβίων, ερπετών και πτηνών είναι:  

α. η αµάρα    

β. το παχύ έντερο     

γ. ο πρωκτός   

δ. το ήπαρ   

 

 

 
 

Να απαντηθούν τα έξι (06) από τα εννέα (09) θέµατα. 

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 
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