
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

Στον πίνακα 1 εµφανίζονται οι λειτουργίες των οργανιδίων του φυτικού κυττάρου, οι οποίες αντιστοιχούν 

στα γράµµατα (Α, Β, Γ, ∆, Ε, Ζ) που έχουν σηµειωθεί στα αντίστοιχα οργανίδια της εικόνας παρακάτω. Να 

γράψετε στην κόλα αναφοράς, δίπλα σε κάθε γράµµα του πίνακα, τα ονόµατα των οργανιδίων. 

 Πίνακας 1 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

Τα δόντια χρησιµεύουν στη µάσηση της τροφής και στην οµιλία. Να αναφέρετε τους τύπους των δοντιών 

που διαθέτει ένα ενήλικο άτοµο και να εξηγήσετε τον ρόλο του κάθε τύπου.    
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

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. Ιστός α. Αποτελείται από ένα σύνολο οργανικών συστηµάτων. 

2. Όργανο β. ∆οµική και λειτουργική µονάδα ενός οργανισµού. 

3. Σύστηµα οργάνων γ. Σύνολο κυττάρων όµοιων µορφολογικά και ειδικευµένων στην ίδια λειτουργία 

4. Οργανισµός 
δ. Αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς και κάνει µια συγκεκριµένη λειτουργία σε 

πολυκύτταρο οργανισµό. 

5. Κύτταρο 
ε. Σύνολο οργάνων που συνεργάζονται για µια ευρύτερη λειτουργία ενός 

πολυκύτταρου οργανισµού. 

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η 

Να περιγράψετε τις βλάβες που µπορεί να υποστεί ο σκελετός του ανθρώπινου οργανισµού.  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η     

Να εξηγήσετε αν το αηδόνι και ο αετός ανήκουν στο ίδιο είδος.    
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ΤΖΙΡΤΖΙΠΗ ΚΥΡΙΑΚΗ   

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝYΜΟ : 
________________________________ 

ΜΑΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2015                                           ΜΑΘΗΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΑΛΥΣΟΥ ΤΑΞΗ : Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Όνοµα οργανιδίου Λειτουργία οργανιδίου 
Α. Η µεµβράνη η οποία περιβάλλει όλα τα κύτταρα. 

Β. Περιβάλλει εξωτερικά τα φυτικά κύτταρα και του 

προσφέρει στήριξη. 

Γ. Περιέχει το γενετικό υλικό (DNA) του κυττάρου. 

∆. Εξασφαλίζει ενέργεια για τις ανάγκες του 

κυττάρου. 

Ε. Η χλωροφύλλη που περιέχει δεσµεύει την ηλιακή 

ενέργεια κατά τη φωτοσύνθεση. 

Ζ. Αποθήκη νερού και άλλων ουσιών του φυτικού 

κυττάρου. 



 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η  

Α) Για ποιο λόγο κάποιοι οργανισµοί χαρακτηρίζονται παραγωγοί ή αυτότροφοι;  

Β) Τι χρειάζεται ένα φυτό για να φωτοσυνθέσει και ποια είναι τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

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. Με την ανάπτυξη εξασφαλίζετε η συνέχιση και η διατήρηση της ζωής. 

β. Η τροφή περιέχει ενέργεια και χρήσιµα υλικά. 

γ. Η τροφή για να διασπαστεί από τους οργανισµούς είναι απαραίτητο το οξυγόνο. 

δ. Τα φυτά µετακινούνται προς το φως του ήλιου. 

ε. Τα ζώα αποµακρύνουν τις άχρηστες ουσίες µε τα ούρα και τον ιδρώτα.     
    

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η 

Α. Να αναφέρετε τα όργανα του πεπτικού συστήµατος (Α, Γ, ∆, Ε, Ζ).     

B. Ο προσαρτηµένος αδένας Β είναι ο σιελογόνος αδένας.  Ποιος ο ρόλος του 

κατά την πέψη; 
 

 

 

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 9η  

A. Οι µύες έχουν την ικανότητα να συστέλλονται και να χαλαρώνουν. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι 

µύες;  

B. Ποιοι από αυτούς λειτουργούν χωρίς τη θέληση µας; 

    

 

 

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

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 

 

 

 

 
 

   Ο ∆ιευθυντής                              Οι Εισηγητές   

 

 

 

 
   ∆ρ. Ευστάθιος Στέφος                                                                Μιχαήλ Χατζηνικόλας       Κυριακή Τζιρτζιπή   

                                                                     ΠΕ04 Βιολόγος              ΠΕ04 Χηµικός   

Καλή επιτυχία 


