
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η 

A. Να ονοµάσετε και να εξηγήσετε το ρόλο των κυττάρων από τα οποία αποτελείται ο µυϊκός ιστός  

B. Ποιοι οι τύποι µυϊκού ιστού που διακρίνονται στον άνθρωπο; Ανάλογα το τύπο του µυϊκού ιστού να 

αναφέρετε ένα όργανο στο οποίο συναντάται.  
 

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. Το νερό είναι σηµαντικό για τη ζωή εφόσον:   

α) είναι απαραίτητο για τη µεταφορά ουσιών σε όλους τους οργανισµούς ζωικούς ή φυτικούς  

β) έχει µεγάλη διαλυτική ικανότητα  

γ) το 90% του ανθρώπινου σώµατος είναι νερό         

δ) αποτελείται από άνθρακα, οξυγόνο, υδρογόνο και άζωτο  
 

2. Τα νουκλεïκά οξέα:   

α) αποτελούνται από αµινοξέα  

β) είναι αποθήκες ενέργειας των οργανισµών   

γ) είναι δοµικά συστατικά των κυττάρων          

δ) σχετίζεται µε τον καθορισµό των κληρονοµικών γνωρισµάτων και ελέγχουν τις λειτουργίες των 

οργανισµών   
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η 

A. Το νερό της ατµόσφαιρας πέφτει στη θάλασσα και στο έδαφος µε τη βροχή, 

χιόνι και χαλάζι. Να αναφέρετε τους τρόπους µε τους οποίους το νερό µπορεί 

να επιστρέψει στην ατµόσφαιρα. 

B. Να περιγράψετε τον τρόπο επιστροφής του νερού στην ατµόσφαιρα στον οποίο 

συµµετέχουν τα φυτά.         
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η     

Προκαρυωτικοί µικροοργανισµοί είναι τα βακτήρια γιατί το DNA τους δεν 

περιβάλλεται από πυρηνική µεµβράνη. 

A. Να αναφέρετε τα περιβλήµατα που διαθέτουν τα βακτήρια.   

B. Τι είναι τα ενδοσπόρια και για ποιο λόγο δηµιουργούνται;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η                                     

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

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

α. Όταν µολύνεται ένα άτοµο για δεύτερη ή πολλοστή φορά από το ίδιο µικρόβιο δεν ασθενεί.  

β. Ο οργανισµός για να αποτρέψει την είσοδο µικροβίων παράγει αντισώµατα. 

γ. Ο πεπτικός σωλήνας θεωρείται εξωτερική κοιλότητα του οργανισµού. 

δ. Όταν ένα άτοµο εµφανίζει πυρετό σηµένει ότι ο αντιγόνο τον µόλυνε για πρώτη φορά. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ 6η 

Η δίπλα εικόνα απεικονίζει το καρυότυπο ενός ανθρώπου. 
A. Για ποιο λόγο ο παραπάνω οργανισµός χαρακτηρίζεται διπλοειδείς;  

B. Πόσα από τα χρωµοσώµατα είναι αυτοσωµικά (ή αυτοσώµατα) και πόσα 

φυλετικά; 

C. Η παρουσία ποιου χρωµοσώµατος καθόρισε το φύλο στο παραπάνω άτοµο;  
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η 

A. Τι ονοµάζουµε οµοιόσταση; 

B. Ποιοι παράγοντες µπορούν να προκαλέσουν την διαταραχή της οµοιόστασης στον άνθρωπο; 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 8η  

Φυσιολογικοί γονείς έχουν αποφασίσει να 

αποκτήσουν παιδί. Και οι δύο γονείς είναι ετερόζυγοι 

για το αλληλόµορφο που προκαλεί τη µεσογειακή 

αναιµία. Να µεταφέρετε το δίπλα σχήµα στην κόλλα 

αναφοράς και να συµπληρώσετε το δίπλα διάγραµµα 

δίνοντας τυς γονότυπους των γονέων και τους 

γαµέτες τους καθώς και τους γονότυπους των 

πιθανών απογόνων τους. Ποια η πιθανότητα οι 

παραπάνω γονείς να αποκτήσουν άρρωστο παιδί; Να 

χρισιµοποιήσετε το γράµµα Μ για το επικρατές 

αλληλόµορφο που δίνει το φυσιολογικό φαινότυπο και το µ για το υπολειπόµενο αλληλόµορφο.   
 

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. ……… Εµβόλιο                               α) Περιέχει ένζυµα  

2. ……… Ιδρώτας                             β) Περιέχει νεκρούς ή αδρανοποιηµένους µικροοργανισµούς   

3. ……… Ορός                                  γ) Περιέχει ουσίες που παγιδεύουν τα µικρόβια  

      4. ……… Βλέννα                                δ) Περιέχει έτοιµα αντισώµατα   

 

 

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

Όλα τα θέµατα είναι ισοδύναµα. 
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