
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

A. Το 1, 2 και 3 είναι τα επιπλέον χαρακτηριστικά που 

διαθέτουν τα φυτικά κύτταρα σε σχέση µε τα ζωικά. Να 

αναφέρετε ποια είναι αυτά.   

B. Τα φυτικά όσο και τα ζωικά κύτταρα διαθέτουν πυρήνα 

που είναι το 4. Να αναφέρεται τι περιέχεται στο 

εσωτερικό του.  
 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

Να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης 

και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

Παραγωγοί ονοµάζονται:  

α. οι άνθρωποι που τρώνε µόνοι τους     

β. τα φυτά που φωτοσυνθέτουν    

γ. οι αποικοδοµητές όπως οι µύκητες   

δ. τα ζώα όπως η αγελάδα και ο λαγός  
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Να αναφέρετε τους τύπους των δοντιών του ανθρώπινου οργανισµού.     
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

Να γράψετε στη κόλα αναφοράς το γράµµα της καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις α-ε και δίπλα του τη 

λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασµένη.  

α. Στην επιφάνεια των φύλλων υπάρχουν µικροσκοπικά ανοίγµατα που ονοµάζονται στόµατα.  

β. Το επιπλέον νερό που δεν χρειάζεται το φυτό το αποβάλει από τα στόµατα της επιδερµίδας των 

φύλλων. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται φωτοσύνθεση.     

γ. Ο αγωγός ιστός αποτελείται από το ξύλωµα και το φλοίωµα.     

δ. Το νερό που έχει ανάγκη το φυτό για τις λειτουργίες του το απορροφά από τα στόµατα.    
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η     

Να περιγράψετε την πορεία της τροφής από τη στιγµή που εισέρχεται στη στοµατική κοιλότητα µέχρι να 

φτάσει στο στοµάχι.   
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 

Το κυκλοφορικό σύστηµα αποτελείται από την καρδιά και τα αιµοφόρα αγγεία. Ποιος ο ρόλος των αρτηριών 

και των φλεβών;     
    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

A. Ποιος ο ρόλος του ουροποιητικού συστήµατος του ανθρώπου;  

B. Ποια είναι η  συνηθέστερη πάθηση του ουροποιητικού συστήµατος;   
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Πως σχηµατίζεται ο σπονδυλικός σωλήνας και τι προστατεύεται µέσα σε αυτόν; 
  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η  

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

αναγράφονται στη στήλη ΙΙ. Για το σκοπό αυτό, στην κόλα αναφοράς, να γράψετε δίπλα από κάθε αριθµό 

της στήλης Ι, το γράµµα που ταιριάζει από τη στήλη ΙΙ.  

 

                                   ΣΤΗΛΗ Ι                                               ΣΤΗΛΗ ΙΙ 

1. ……… Σπερµατοζωάρια                       α. Ωοθήκη 

2. ……… Ζυγωτό                                    β. Σάλπιγγα 

3. ……… Ωάρια                                      γ. Πρώτο κύτταρο του νέου οργανισµού 

4. ………  Γονιµοποίηση                            δ. Όρχεις 

    

 

 

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

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 

 

 

 

 

 
 

     O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                          Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 

 

 

 

 

                                                                                           ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

           ΠΕ04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Καλή επιτυχία 


