
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

Να ονοµάσετε το οργανίδιο ή την κυτταρική δοµή στην οποία αναφέρεται η κάθε πρόταση:  

α) Αποτελείται από κυτταρίνη και  περιβάλει το φυτικό κύτταρο  

β) Στην επιφάνεια του έχει µικρούς σχηµατισµούς τα ριβοσώµατα  

γ) Έχει ανοίγµατα (πόρους) µέσω των οποίων γίνεται ανταλλαγή µορίων  

δ) Εκεί τροποποιούνται και παίρνουν την τελική τους µορφή οι πρωτεΐνες  

ε) Τα µυϊκά κύτταρα λόγω των αυξηµένων ενεργειακών τους αναγκών έχουν µεγάλο αριθµό τέτοιων 

οργανιδίων  

ζ) Κενοτόπιο που συναντάµε µόνο στα φυτικά κύτταρα  

η) Είναι διπλή και περιβάλλει το γενετικό υλικό µόνο των ευκαρυωτικών κυττάρων 

θ) Είναι φτιαγµένα από RΝΑ και πρωτεΐνες  

ι) Οργανίδια στα οποία το διοξείδιο και το νερό µετατρέπονται µε τη βοήθεια της ηλιακής ενέργειας σε 

γλυκόζη  

κ) Διαχωρίζει και εξατοµικεύει το κύτταρο από το περιβάλλον του 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η 

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

αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  

1. Οι παράγοντες που ενεργοποιούν τους ειδικούς αµυντικούς µηχανισµούς ονοµάζονται:  

     α) αντισώµατα         γ) αιµοστατικοί 

 β) αντιγόνα             δ) ξενιστές 
 

2. Οι ειδικές πρωτεΐνες που παράγει ο οργανισµός για να εξουδετερώσει παθογόνους παράγοντες 

ονοµάζονται:  

    α) ένζυµα                 γ) αντίδοτα 

        β) ανοσία                  δ) αντισώµατα 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

A. Πως ονοµάζεται το πρώτο κύτταρο των πολυκύτταρων οργανισµών που αναπαράγονται αµφιγονικά; 

B. Οι πολυκύτταροι οργανισµοί αποτελούνται από πολλά ευκαρυωτικά κύτταρα, τα οποία προέρχονται από 

ένα αρχικό, και κατά κανόνα, εµφανίζουν διαφορές µεταξύ. Τι είναι εκείνο που τα κάνει να διαφέρουν 

τόσο πολύ µεταξύ τους;         
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η     

A. Τι είναι η περίοδος επώασης του παθογόνου µικροοργανισµού;  

B. Να περιγράψετε πώς ο βλεννογόνος της µύτης αποτρέπει την είσοδο των µικροβίων στον ανθρώπινο 

οργανισµό.  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 5η                                     

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.  Η παρατεταµένη χρήση κάποιας εξαρτησιογόνας ουσίας οδηγεί αργά ή γρήγορα στον εθισµό.  

β. Επαναλαµβανόµενη χρήση µιας εξαρτησιογόνας ουσίας, ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για να 

µετριαστεί η δυσφορία και το άγχος που αισθάνεται το άτοµο, λέµε ότι έχει αποκτήσει σωµατική  

εξάρτηση. 

γ.  Oι εξαρτησιογόνες ουσίες διαταράσσουν την οµοιόσταση του οργανισµού επηρεάζοντας πρωτίστως τη 

λειτουργία του πεπτικού συστήµατος.   

δ. Αν ένα άτοµο είναι εθισµένο στην καφεΐνη (διεγερτική ουσία), όταν σταµατήσει τη χρήση της, θα 

αισθάνεται υπνηλία. 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 

Η δίπλα εικόνα απεικονίζει το καρυότυπο ενός ανδρός. 
A. Τι είναι ο καρυότυπος;  

B. Πόσα αυτοσωµικά (ή αυτοσώµατα) χρωµοσώµατα υπάρχουν στο 

δίπλα καρυότυπο; 
 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

Ο κόσµος που µας περιβάλλει είναι γεµάτος µικρόβια, άλλα παθογόνα και άλλα όχι. Ο οργανισµός µας, για 

να προστατευτεί από τα παθογόνα µικρόβια, έχει αναπτύξει αµυντικούς µηχανισµούς. Σε ποιες κατηγορίες 

διακρίνονται οι µηχανισµοί αυτοί και ποιος ο στόχος τους; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Πότε λέµε ότι έχουµε αποκτήσει ανοσία;  
 

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. ……… Υδατάνθρακες                        α) Αποτελούν πηγές ενέργειας για τους οργανισµούς 

2. ……… Πρωτεΐνες                            β) Σχετίζονται µε τον καθορισµό των  κληρονοµικών  

3. ……… Λιπίδια                                     γνωρισµάτων  

4. ……… Νουκλεϊκά οξέα                     γ) Αποτελούν δοµικά και λειτουργικά συστατικά των κυττάρων  

                                                               δ) Αποτελούν κυρίως αποθήκες ενέργειας των οργανισµών  

 

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

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 
 

Ο Διευθυντής                                                                           Οι Εισηγητές   
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