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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                      α. Ελέγχει την είσοδο και την έξοδο ουσιών από το κύτταρο  

2.Πυρήνας                           β. Χώρος αποθήκευσης νερού και άλλων ουσιών.  

3.Χλωροπλάστες                  γ. «Εργοστάσια» παραγωγής ενέργειας  

4.Κυτταρική µεµβράνη          δ. Βρίσκεται το µεγαλύτερο µέρος του γενετικού υλικού  

5. Χυµοτόπιο                       ε. Βοηθούν στην λειτουργία της φωτοσύνθεσης 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η    

Α) Στις ερωτήσεις i έως και iv, 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) Η βασική µονάδα της ζωής είναι το σύστηµα οργάνων.   

ii) Ο ιστός είναι σύνολο κυττάρων οµοίων µορφολογικά και ειδικευµένων στην ίδια 

λειτουργία.   

iii) Το όργανο αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς και κάνει µια συγκεκριµένη λειτουργία  

iv) Ο οργανισµός είναι σύνολο οργάνων που συνεργάζονται για µια ευρύτερη λειτουργία.  

B) Πότε λέµε ότι δύο οργανισµοί ανήκουν στο ίδιο είδος;   
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

Α) Ποιοι οργανισµοί ονοµάζονται ετερότροφοι και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται.  

Β) Τι χρειάζεται ένα φυτό προκειµένου να φωτοσυνθέσει και ποια τα προϊόντα της 

φωτοσύνθεσης;   
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

Α) Ποια τα µέρη του πεπτικού σωλήνα στα σπονδυλωτά;  

Β) Τα δόντια χρησιµεύουν στη µάσηση της τροφής και στην οµιλία. Τα πρώτα δόντια του 

ανθρώπου δεν είναι µόνιµα. Κατά το 5ο µε 6ο χρόνο της ηλικίας αντικαθιστώνται µε τα 

µόνιµα.   

i)  Ποιοι οι τύποι (ανάλογα τον τύπο να γράψεις και τον αριθµό τους) των δοντιών και 

ποιος ο ρόλος τους σε έναν ενήλικα;  

ii) Ποιες οι ασθένειες των δοντιών και πως προκαλούνται;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η 

Αν παρατηρήσουµε ένα φύλλο πλατάνου και την προέκταση του µίσχου θα δούµε το «νεύρο», 

το οποίο διακλαδίζετε δεξιά και αριστερά. Το «νεύρο» και οι διακλαδώσεις του αποτελούνται  
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από µικροσκοπικούς σωλήνες, που δηµιουργούν ένα δίκτυο µεταφοράς ουσιών, τον αγωγό 

ιστό.  

Α) Σε τι διακρίνεται ο αγωγός ιστός των φυτών; Τι είδους ουσίες µεταφέρονται µέσω 

αυτού και προς ποιες κατευθύνσεις; 

Β) Τι είναι τα στόµατα και ποιος είναι ο ρόλος τους; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Α) Ποια ζώα ονοµάζονται ποικιλόθερµα και ποια οµοιόθερµα; Ποιες προσαρµογές 

εµφανίζουν, προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις συνθήκες που επικρατούν τον χειµώνα; 

Β) Να περιγράψεις το κυκλοφορικό σύστηµα (την πορεία του αίµατος) στον άνθρωπο. 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

Α) Το αίµα είναι ένα υδατικό διάλυµα. ∆ηλαδή αποτελείται από νερό, µέσα στο οποίο 

υπάρχουν χηµικά µόρια και κύτταρα. Ποια τα κυτταρικά συστατικά του αίµατος και ποια η 

λειτουργία τους; 

Β) Πως γίνεται η αποµάκρυνση των ούρων από το ανθρώπινο σώµα;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Α) Τι ονοµάζουµε κυτταρική αναπνοή; 

B) Τι χρειάζεται για να πραγµατοποιηθεί η κυτταρική αναπνοή και τι παράγεται κατά την 

πραγµατοποίηση της; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η 

Στις ερωτήσεις 1 και 2, να γράψετε στην κόλα αναφοράς τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα 

το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1) O αέρας που εισπνέει ο άνθρωπος από την ατµόσφαιρα: 

α. έχει την ίδια συγκέντρωση οξυγόνου µε τον αέρα που εκπνέει  

β. έχει την ίδια συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα µε τον αέρα που εκπνέει  

γ. έχει µεγαλύτερη συγκέντρωση οξυγόνου από τον αέρα που εκπνέει  

δ. έχει µικρότερη συγκέντρωση οξυγόνου από τον αέρα που εκπνέει  

2) Στον άνθρωπο η ανταλλαγή των αναπνευστικών αερίων µεταξύ του ατµοσφαιρικού αέρα 

και του αίµατος γίνεται: 

α. στη ρινική κοιλότητα  

β. στο φάρυγγα   

γ. στη καρδιά  

δ. στις κυψελίδες των πνευµόνων  
 

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

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 

 
 

     ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ             Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ  

 

 

                                                                                 

                                                                   ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  

Καλή επιτυχία 


