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1. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε () εάλ είλαη ζσζηή θαη (Λ) εάλ είλαη ιαλζαζκέλε. 

α) Ο βάηξαρνο  είλαη πνιπθύηηαξνο νξγαληζκόο (        ) 

β) Όιεο νη γάηεο αλήθνπλ ζην ίδην είδνο (         )                       Μ=1   
 
2. Να ζπκπιεξώζεηε ηηο πξνηάζεηο: 

α) Γηα ηελ αλαπλνή ησλ θπηώλ θαη ησλ δώσλ είλαη απαξαίηεην ην ....................................... 

β) Σα θύηηαξα κπνξείο λα ηα δεηο κόλν κε ην .........................................                                      Μ=1
  
3. ην πην θάησ ζρήκα ηνπ θπηηάξνπ ζεκεηώζηε α) ην θπηηαξηθό ηνίρσκα, β) ηνλ ππξήλα, γ) ην 

θπηηαξόπιαζκα, δ) ην κηηνρόλδξην, ε) ην ρισξνπιάζηε θαη ζη) ην ρπκνηόπην.               Μ=3

  

 

 

 

 

 

 

 

              

4. Να ηνπνζεηήζεηε ζηελ θαηάιιειε ζηήιε ηηο ιέμεηο – έλλνηεο πνπ αθνινπζνύλ: 

θαξδηά, αθξίδα, κάηη, λεπξηθό ζύζηεκα, κειηά, θύιιν, αγσγόο ηζηόο, εξπζξό αηκνζθαίξην .          Μ=2 
 

Κύηηαξν Ιζηόο Όξγαλν ύζηεκα 
νξγάλσλ 

Οξγαληζκόο 

 
 
 
 

    

 
5. Όινη νη νξγαληζκνί ηξέθνληαη. Ση εμαζθαιίδνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο νη νξγαληζκνί;            Μ=1 

α) ............................................................................................................................................................. 

β) ............................................................................................................................................................. 



6. Να αληηζηνηρίζεηε ηνπο όξνπο ηεο αξηζηεξήο ζηήιεο κε ηηο πξνηάζεηο ηεο δεμηάο ζηήιεο:    Μ=2 
 

Ιζηόο   •          •    Δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ελόο νξγαληζκνύ 

ύζηεκα νξγάλσλ •         •   ύλνιν θπηηάξσλ όκνησλ κνξθνινγηθά θαη     

Όξγαλν             •                          εηδηθεπκέλσλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγία 

Κύηηαξν             •          •   Απνηειείηαη από δηαθνξεηηθνύο ηζηνύο θαη θάλεη κηα   

                                                  ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία γηα έλαλ πνιπθύηηαξν νξγαληζκό 

                                              •   ύλνιν νξγάλσλ πνπ ζπλεξγάδνληαη γηα λα θάλνπλ  

                                                  κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο πνιπθύηηαξνπ νξγαληζκνύ   

7. Να αληηζηνηρίζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νξγαληζκώλ ηεο ζηήιεο Ι κε ηηο θξάζεηο ηεο ζηήιεο ΙΙ: 

              Ι                                                                                      ΙΙ 
      Αλαπαξαγσγή       •                 •     Αληίδξαζε ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο 

      Αλάπηπμε               •                 •     Δεκηνπξγία λέσλ νξγαληζκώλ 

      Εξεζηζηηθόηεηα       •                 •    Απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζηε ηξνθή             

      Αλαπλνή                 •                 •    Απνβνιή άρξεζησλ νπζηώλ 

      Απέθθξηζε              •                                                                                                Μ=4 

 

8. Να γξάςεηε δίπια από θάζε πξόηαζε ηε δνκή ή ην νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ πνπ ηαηξηάδεη. Δίλνληαη 

νη δνκέο/νξγαλίδηα ηνπ θπηηάξνπ: κηηνρόλδξηα, θπηηαξηθό ηνίρσκα, ρισξνπιάζηεο, ππξήλαο,  

πιαζκαηηθή κεκβξάλε.  

α) Ρπζκίδεη ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπηηάξνπ   .......................................... 

β) Εμαζθαιίδνπλ ελέξγεηα ζην θύηηαξν   .......................................... 

γ) Ειέγρεη ηελ είζνδν θαη έμνδν νπζηώλ από ην  θύηηαξν ..........................................                  

                  δ)  Οξγαλίδηα ζηα νπνία γίλεηαη ε θσηνζύλζεζε      ..........................................    

 ε) Πξνζθέξεη ζηήξημε ζην θπηηθό θύηηαξν              ..........................................           Μ=2,5 
 

9. Να γξάςεηε δύν δηαθνξέο κεηαμύ θπηηθνύ θαη δσηθνύ θπηηάξνπ.                         Μ=2 
 
α).............................................................................................................................................................. 

β).............................................................................................................................................................. 

10. Όινη νη νξγαληζκνί θαηαηάζζνληαη ζε 5 βαζίιεηα (νκάδεο): ηα κνλήξε, ηα πξώηηζηα, ηα θπηά, ηα 

δώα θαη ηνπο κύθεηεο. Να ζεκεηώζεηε θάησ από θάζε εηθόλα ην βαζίιεην ζην νπνίν αλήθεη θαζέλαο 

από ηνπο παξαθάησ νξγαληζκνύο.               (κνλ.1,5) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
......................................               ........................................             .................................... 


