
 

1) Να χωρύςετε τισ πιο κϊτω λϋξεισ ςτον πύνακα που ακολουθεύ αναλόγωσ. 

Άγαλμα, γυαλύ, καρυδιϊ, ποντύκι, κϊκτοσ, αυτοκύνητο, μούμια, ϊλογο, ϊνθρωποσ, χαρτύ 

 (μον.2) 

Έμβια Άβια Νεκρά 

 

 

 

 

  

 

2) Να εξηγόςετε τι εννούμε με τον όρο ϋμβια                                                                  (μον.1) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

3) Να εξηγόςετε γιατύ ϋνασ ζωντανόσ οργανιςμόσ πρϋπει να τρϋφεται                 (μον.1) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

4) Να γρϊψετε δύο χαρακτηριςτικϊ που πρϋπει να ϋχει ϋνασ οργανιςμόσ για να 

θεωρεύται ζωντανόσ.                                                                                                                (μον.2) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 
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Ονοματεπώνυμο _______________________________________________Τμόμα _________________ 

Βαθμόσ  __________________________                                               

Υπογραφό καθηγητό _____________________Υπογραφό κηδεμόνα ______________________________ 



5) α) Να ςυμπληρώςετε το ςχόμα γρϊφοντασ το όνομα του Βαςιλεύου με τα ανϊλογα 

χαρακτηριςτικϊ (Α) ό γρϊφοντασ τα χαρακτηριςτικϊ για το Βαςύλειο που αναφϋρει 

(Β). 

(μον.1) 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ζώα Α) 

Β) Μονοκύτταροι οργανιςμού χωρύσ πυρόνα 

 

β) Να γρϊψετε ςε ποιο Βαςύλειο ανόκουν οι πιο κϊτω οργανιςμού                      (μον.1,5) 

Οργανισμός Βασίλειο 

Τριανταφυλλιϊ  

Κοκκινομανύταρο  

Γαρύδα  

Αμοιβϊδα  

Αςτερύασ  

Σταφυλόκοκκοσ  

 

6) α)Να γρϊψετε την ομοταξύα ςτην οπούα ανόκει το κϊθε ζώο.                              (μον.2) 

ΖΩΟ ΟΜΟΤΑΞΙΑ 

Φϊλαινα  

Κροκόδειλοσ  

Γαλοπούλα  

Βϊτραχοσ  

Γλϊροσ  

Καρχαρύασ  

Σολομόσ  

Λύκοσ  

 

β) Να γρϊψετε τρεισ διαφορϋσ μεταξύ των αμφιβύων και πτηνών.                      (μον.1,5) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 



7) Οι δύο ςυνομοταξύεσ των ζώων εύναι τα αςπόνδυλα και τα ςπονδυλωτϊ.  

Α) Ποια εύναι η διαφορϊ μεταξύ των ςπονδυλωτών και των αςπονδύλων       (μον.0,5) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Β) Ποια ςυνομοταξύα εύναι η πολυπληθϋςτερη πϊνω ςτη γη                                  (μον.0,5) 

___________________________________________________________________________________________________ 

Γ)Να γρϊψετε τη ςυνομοταξύα ςτην οπούα ανόκουν τα πιο κϊτω ζώα                   (μον.2) 

ΖΩΟ ΣΥΝΟΜΟΤΑΞΙΑ 

Ποντύκι  

Σουπιϊ  

Καλαμϊρι  

Πϋςτροφα  

Γϊτα  

Αςτερύασ  

Αρκούδα  

Κορϊλλι  

 

8) α)Να εξηγόςετε τι ςημαύνει βιοποικιλότητα.                                                          (μον.0,5) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

β) Τι ονομϊζουμε εύδοσ                                                                                                        (μον.0,5) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

9) Να γρϊψετε δύο διαφορϋσ μεταξύ ζωώκού και φυτικού κυττϊρου.                     (μον.1) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) Να διαβϊςετε προςεχτικϊ το κεύμενο και να απαντόςετε ςτα πιο κϊτω 

ερωτόματα. 

“Το 1922, ο Αλεξϊντερ Φλϋμινγκ εύχε κρυολογόςει και η μύτη του ϊρχιςε να τρϋχει. 

Διερωτόθηκε γιατύ η μύτη όταν κρυολογόςουμε αρχύζει να παρϊγει περιςςότερη 

βλϋννα  Σκϋφτηκε ότι μπορεύ η βλϋννα να περιϋχει κϊποια ουςύα που πιθανόν να 

λειτουργεύ ωσ ϊμυνα απϋναντι ςτα βακτόρια, δηλαδό να ςκοτώνει τα μικρόβια. 

Για να διαπιςτώςει αν αυτό ιςχύει, ϊφηςε να ςτϊξουν μερικϋσ ςταγόνεσ από τη μύτη 

του πϊνω ςε ϋνα τριβλύο καλλιϋργειασ βακτηρύων. Λύγη ώρα αργότερα παρατόρηςε 

πωσ τα βακτόρια κοντϊ ςτη βλϋννα εύχαν διαλυθεύ και ςκϋφτηκε ότι η βλϋννα όντωσ 

περιϋχει ουςύα που ςκοτώνει τα βακτόρια. Αργότερα, την απομόνωςε και την 

ονόμαςε λυσοζύμη. Η λυςοζύμη βρϋθηκε να υπϊρχει όχι μόνο ςτη βλϋννα τησ μύτησ 

αλλϊ ακόμα ςτα δϊκρυα και ςτο ςϊλιο.»  

Α) Ποιο όταν το διερευνητικό ερώτημα του Φλϋμινγκ               (μον.1) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Β) Ποιο όταν το ςυμπϋραςμα από το πεύραμα του Φλϋμινγκ                                     (μον.1) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Γ) Να εξηγόςετε πότε ϋνα αποτϋλεςμα ενόσ πειρϊματοσ εύναι αξιόπιςτο.             (μον.1) 

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

 


