
Βιολογία Α΄Λυκείου
1ο µάθηµα: Από το κύτταρο στον ιστό



1η δραστηριότητα

Να διαβάσετε ξανά (προσεκτική ανάγνωση και 
παρατήρηση εικόνων) το 1ο κεφάλαιο του βιβλίου: 
Από το κύτταρο στον ιστό



2η δραστηρίοτητα


OXIΜόνο σε Aποθετήρια «Φωτόδεντρο»Μόνο σε Aποθετήρια «Φωτόδεντρο»OXIKαι σε Yλικό XρηστώνKαι σε Yλικό Xρηστών

ΕΙΔΗ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ   ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ   
 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΩ

ΕΠΙΛΕΓΩ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Εννοιολογικός χάρτης παρουσίασης των διαφορετικών ιστών του ανθρώπινου οργανισμού και των υποομάδων τους. Το
μαθησιακό αντικείμενο περιλαμβάνει φωτογραφίες μικροσκοπίας στις οποίες απεικονίζονται χαρακτηριστικές μορφές
ιστών και κυτταρικών τύπων (φωτογραφίες στενά συνδεδεμένων επιθηλιακών κυττάρων, εξωκρινών, ενδοκρινών και
μικτών αδένων, σκελετικού, καρδιακού και λείου μυ, νευρικών και νευρογλοιακών κυττάρων, οστίτη, χόνδρινου και λιπώδους
ιστού και κυττάρων αίματος).

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

 αδένας αίμα

εξωκρινής αδένας

επιθηλιακός ιστός

Είδη ιστών στον ανθρώπινο οργανισμόΕίδη ιστών στον ανθρώπινο οργανισμό

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1285  

αντιγράψτε το παραπάνω link  

µπείτε στη σελίδα και κάντε κλικ στην εικόνα 

µελετήστε το σχεδιάγραµµα του κεφαλαίου και κάντε κλικ πάνω στα εικονίδια  

στη συνέχεια κάντε κλικ στη µπλε φράση που εµφανίζεται 

 παρατηρήστε τις αντίστοιχες εικόνες  

απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-1285


1. Ποιοι αδένες διαθέτουν πόρους;………………………… . 

2. Σε ποιον ιστό συναντάµε κύτταρα που το κάθε 
ένα αποτελείται από πολλούς πυρήνες;……………….. . 

3. Σε ποιον ιστό τα κύτταρα είναι τοποθετηµένα σε 
οµόκεντρους κύκλους (κυκλικά γύρω από ένα 
κέντρο);…………………….. . 

4. Ποια κύτταρα φέρουν δοµές που µοιάζουν µε 
κλαδιά δέντρου;………………………. .



3η δραστηριότητα
Στις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις να συµπληρώσετε τα κενά µε τη σωστή λέξη ή φράση.  

1. Κροσσωτός επιθηλιακός ιστός υπάρχει……………………………ενώ τα επιθηλιακά κύτταρα του 
λεπτού εντέρου φέρουν……………… . 
2. Το πάγκρεας είναι µεικτός αδένας γιατί…………………………………………………………………….. .  
3. Τα πρωτεϊνικά ινίδια της µεσοκυττάριας ουσίας του ερειστικού ιστού είναι ………………. 
και……………… . 
4. Οι σύνδεσµοι των αρθρώσεων και οι τένοντες των µυών αποτελούνται από …………………. . 
5. Δύο ιδιαίτεροι τύποι συνδετικού ιστού είναι…………….   και……………. . 
6. Κυλινδρικές µυϊκές ίνες που φέρουν γραµµώσεις υπάρχουν…………………….. . 
7. Τα επίπεδα οργάνωσης της ζωής, από το µικρότερο προς το µεγαλύτερο κατά σειρά είναι:. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. .



4η δραστηριότητα
Στις ερωτήσεις που ακολουθούν, να επιλέξετε τη σωστή απάντηση
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020 
 1η ΦΑΣΗ 
 
Στο απαντητικό φύλλο, να γράψετε δίπλα στον αριθμό κάθε ερώτησης το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. Στις ερωτήσεις ανάπτυξης να απαντήσετε στον κενό χώρο του απαντητικού φύλλου. 

1.  Οι παρακάτω έννοιες δείχνουν τα επίπεδα οργάνω-
σης των οργανισμών: 
Όργανο, Σύστημα οργάνων, Ιστός, Κύτταρο, Μό-
ριο, Οργανισμός. 
Αφού τις κατατάξουμε σε μια ιεραρχία, από την α-
πλούστερη προς την πιο σύνθετη. ποια έννοια θα 
βρίσκεται δύο επίπεδα πριν από μία γάτα; 
Α. Ιστός 
Β. Όργανο 
Γ. Κύτταρο 
Δ. Μόριο 

2.  Ένα ανθρώπινο ερυθρό αιμοσφαίριο βρίσκεται σε 
μια αρτηρία του δεξιού βραχίονα ώστε να μεταφέ-
ρει οξυγόνο σε ένα κύτταρο στον αντίχειρα. Από 
αυτό το σημείο στην αρτηρία, πόσα διαφορετικά 
πλέγματα τριχοειδών αγγείων πρέπει να διασχίσει 
πριν να επιστρέψει στην αριστερή κοιλία της καρ-
διάς; 
Α. Ένα 
Β. Δύο 
Γ. Τρία 
Δ. Τέσσερα 

3.  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μια άμεση αλλη-
λεπίδραση του ερειστικού, του μυϊκού και του νευ-
ρικού συστήματος; 
Α. Το αίσθημα κόπωσης μετά από πνευματική ερ-

γασία. 
Β. Η κίνηση των δακτύλων το χεριού. 
Γ. Η επούλωση ενός τραύματος στο χέρι. 
Δ. Η αυξημένη παραγωγή τεστοστερόνης. 

4.  Η πίεση του αίματος από τις αρτηρίες στα τριχο-
ειδή μειώνεται. Η αιτία για την μείωση αυτή είναι: 
Α. η συστολή των σκελετικών μυών. 
Β. η χαλάρωση των σκελετικών μυών. 
Γ. η τριβή μεταξύ του αίματος και των τοιχωμά-

των των αγγείων. 
Δ. η μείωση της διαμέτρου των αγγείων. 

5.  Ποιο από τα παρακάτω μόρια μπορεί να μεταφερ-
θεί από τα κύτταρα ενός οργάνου στα τριχοειδή 
αγγεία και αντίστροφα; 
Α. Διοξείδιο του άνθρακα 
Β. Άχρηστο προϊόν μεταβολισμού 
Γ. Νερό  
Δ. Γλυκόζη 

6.  Ποια από τα παρακάτω αγγεία έχουν αίμα φτωχό 
σε οξυγόνο: νεφρική αρτηρία, αορτή, ηπατική 
φλέβα, πνευμονική αρτηρία. 
Α. Η νεφρική αρτηρία και η αορτή. 
Β. Η αορτή και η ηπατική φλέβα. 
Γ. Η ηπατική φλέβα και η πνευμονική αρτηρία.  
Δ. Η νεφρική αρτηρία και η πνευμονική αρτηρία. 

7.  Από πόσες βαλβίδες της καρδιάς περνά το αίμα, 
από τη στιγμή της εισόδου του στη δεξιά κοιλία της 
καρδιάς ως την έξοδό του από την αορτή; 
Α. Από μία. 
Β. Από δύο. 
Γ. Από τρεις. 
Δ. Από τέσσερις 

8.  Το σπέρμα περιέχει: 
Α. σπερματοζωάρια. 
Β. ουσίες που εκκρίνονται από τον προστάτη και 

τους βολβουρηθραίους αδένες. 
Γ. ουσίες που εκκρίνονται από τη σπερματοδόχο 

κύστη. 
Δ. όλα τα παραπάνω. 

9.  Ποια από τις παρακάτω μεθόδους είναι αξιόπιστη 
ταυτόχρονα για την αποφυγή σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενων νοσημάτων αλλά και ως μέθοδος αντισύλ-
ληψης; 
Α. Η χρήση προφυλακτικού 
Β. Η επιλογή ''σωστής'' ημερομηνίας πριν την ωορ-

ρηξία 
Γ. Η διακοπτόμενη συνουσία 
Δ. Η χρήση σπερματοκτόνου αλοιφής 

10.  Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η μαστογραφία και 
το τεστ Παπανικολάου σε μια γυναίκα; 
Α. Για να εξασφαλίσει σταθερότητα στον εμμη-

νορρυσιακό της κύκλο 
Β. Για να προλάβει τυχόν ανάπτυξη κακοήθους ό-

γκου. 
Γ. Για να αποφύγει την ανάπτυξη αφροδίσιων νο-

σημάτων 
Δ. Δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιες εξετάσεις αν 

''προσέχει'' τις σεξουαλικές της επαφές. 

ΤΑΞΗ  Α 

1. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2020 
 1η ΦΑΣΗ 
 
Στο απαντητικό φύλλο, να γράψετε δίπλα στον αριθμό κάθε ερώτησης το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή 
απάντηση. Στις ερωτήσεις ανάπτυξης να απαντήσετε στον κενό χώρο του απαντητικού φύλλου. 

1.  Οι παρακάτω έννοιες δείχνουν τα επίπεδα οργάνω-
σης των οργανισμών: 
Όργανο, Σύστημα οργάνων, Ιστός, Κύτταρο, Μό-
ριο, Οργανισμός. 
Αφού τις κατατάξουμε σε μια ιεραρχία, από την α-
πλούστερη προς την πιο σύνθετη. ποια έννοια θα 
βρίσκεται δύο επίπεδα πριν από μία γάτα; 
Α. Ιστός 
Β. Όργανο 
Γ. Κύτταρο 
Δ. Μόριο 

2.  Ένα ανθρώπινο ερυθρό αιμοσφαίριο βρίσκεται σε 
μια αρτηρία του δεξιού βραχίονα ώστε να μεταφέ-
ρει οξυγόνο σε ένα κύτταρο στον αντίχειρα. Από 
αυτό το σημείο στην αρτηρία, πόσα διαφορετικά 
πλέγματα τριχοειδών αγγείων πρέπει να διασχίσει 
πριν να επιστρέψει στην αριστερή κοιλία της καρ-
διάς; 
Α. Ένα 
Β. Δύο 
Γ. Τρία 
Δ. Τέσσερα 

3.  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί μια άμεση αλλη-
λεπίδραση του ερειστικού, του μυϊκού και του νευ-
ρικού συστήματος; 
Α. Το αίσθημα κόπωσης μετά από πνευματική ερ-

γασία. 
Β. Η κίνηση των δακτύλων το χεριού. 
Γ. Η επούλωση ενός τραύματος στο χέρι. 
Δ. Η αυξημένη παραγωγή τεστοστερόνης. 

4.  Η πίεση του αίματος από τις αρτηρίες στα τριχο-
ειδή μειώνεται. Η αιτία για την μείωση αυτή είναι: 
Α. η συστολή των σκελετικών μυών. 
Β. η χαλάρωση των σκελετικών μυών. 
Γ. η τριβή μεταξύ του αίματος και των τοιχωμά-

των των αγγείων. 
Δ. η μείωση της διαμέτρου των αγγείων. 

5.  Ποιο από τα παρακάτω μόρια μπορεί να μεταφερ-
θεί από τα κύτταρα ενός οργάνου στα τριχοειδή 
αγγεία και αντίστροφα; 
Α. Διοξείδιο του άνθρακα 
Β. Άχρηστο προϊόν μεταβολισμού 
Γ. Νερό  
Δ. Γλυκόζη 

6.  Ποια από τα παρακάτω αγγεία έχουν αίμα φτωχό 
σε οξυγόνο: νεφρική αρτηρία, αορτή, ηπατική 
φλέβα, πνευμονική αρτηρία. 
Α. Η νεφρική αρτηρία και η αορτή. 
Β. Η αορτή και η ηπατική φλέβα. 
Γ. Η ηπατική φλέβα και η πνευμονική αρτηρία.  
Δ. Η νεφρική αρτηρία και η πνευμονική αρτηρία. 

7.  Από πόσες βαλβίδες της καρδιάς περνά το αίμα, 
από τη στιγμή της εισόδου του στη δεξιά κοιλία της 
καρδιάς ως την έξοδό του από την αορτή; 
Α. Από μία. 
Β. Από δύο. 
Γ. Από τρεις. 
Δ. Από τέσσερις 

8.  Το σπέρμα περιέχει: 
Α. σπερματοζωάρια. 
Β. ουσίες που εκκρίνονται από τον προστάτη και 

τους βολβουρηθραίους αδένες. 
Γ. ουσίες που εκκρίνονται από τη σπερματοδόχο 

κύστη. 
Δ. όλα τα παραπάνω. 

9.  Ποια από τις παρακάτω μεθόδους είναι αξιόπιστη 
ταυτόχρονα για την αποφυγή σεξουαλικώς μεταδι-
δόμενων νοσημάτων αλλά και ως μέθοδος αντισύλ-
ληψης; 
Α. Η χρήση προφυλακτικού 
Β. Η επιλογή ''σωστής'' ημερομηνίας πριν την ωορ-

ρηξία 
Γ. Η διακοπτόμενη συνουσία 
Δ. Η χρήση σπερματοκτόνου αλοιφής 

10.  Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η μαστογραφία και 
το τεστ Παπανικολάου σε μια γυναίκα; 
Α. Για να εξασφαλίσει σταθερότητα στον εμμη-

νορρυσιακό της κύκλο 
Β. Για να προλάβει τυχόν ανάπτυξη κακοήθους ό-

γκου. 
Γ. Για να αποφύγει την ανάπτυξη αφροδίσιων νο-

σημάτων 
Δ. Δεν χρειάζεται να κάνει τέτοιες εξετάσεις αν 

''προσέχει'' τις σεξουαλικές της επαφές. 

ΤΑΞΗ  Α 

2. 
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11.  Ο μητρικός θηλασμός βασίζεται: 
Α. στη δράση μόνο της προλακτίνης. 
Β. στη δράση μόνο της ωκυτοκίνης. 
Γ. στα μηχανικά ερεθίσματα από το στόμα του νε-

ογνού στο μαστό. 
Δ. Και τα τρία είναι σωστά.  

12.  Σε ποια από τα παρακάτω άτομα μπορεί να 
μεταγγιστεί αίμα ομάδας Α–; 
Α. Σε άτομα με ομάδα αίματος Α+, Α–, Ο+, Ο– 
Β. Σε άτομα με ομάδα αίματος Α+, Α–, ΑΒ+, ΑΒ– 
Γ. Σε άτομα με ομάδα αίματος Α–, ΑΒ–, Ο– 
Δ. Μόνο σε άτομα με ομάδα αίματος Α– 

13.  Ποιος ή ποιοι από τους παρακάτω άνδρες 
εμφανίζει/εμφανίζουν στειρότητα; 
Α. Άνδρας με μειωμένη παραγωγή σπερ-

ματοζωαρίων. 
Β. Άνδρας με παραγωγή σπερματοζωα-

ρίων με δυσλειτουργίες. 
Γ. Το Α και το Β. 
Δ. Κανένας από τους παραπάνω. 

14.  Σε ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις το κυοφορούμενο 
έμβρυο, που είναι το δεύτερο παιδί μιας μητέρας, κινδυ-
νεύει; 
Α. Μητέρα Rh+, πρώτο παιδί Rh+, δεύτερο παιδί Rh– 
B. Mητέρα Rh+, πρώτο παιδί Rh-, δεύτερο παιδί Rh– 
Γ. Mητέρα Rh–, πρώτο παιδί Rh+, δεύτερο παιδί Rh– 
Δ. Mητέρα Rh–, πρώτο παιδί Rh+, δεύτερο παιδί Rh+ 

15.  Ποιο από τα παρακάτω ισχύει για την πνευμονική φλέβα και την άνω κοίλη φλέβα; 
Α Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο έχουν μη οξυγονωμένο αίμα και διαφορά ότι η πρώτη απομακρύνει το αίμα 

από την καρδιά ενώ η δεύτερη το φέρνει προς αυτή. 
Β. Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο έχουν μη οξυγονωμένο αίμα και διαφορά ότι η πρώτη μεταφέρει το αίμα 

προς την καρδιά ενώ η δεύτερη το απομακρύνει από αυτή. 
Γ. Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο μεταφέρουν το αίμα προς την καρδιά και διαφορά ότι η πρώτη έχει μη οξυ-

γονωμένο αίμα και η δεύτερη οξυγονωμένο. 
Δ. Έχουν ομοιότητα ότι και οι δύο μεταφέρουν το αίμα προς την καρδιά και διαφορά ότι η πρώτη έχει οξυγο-

νωμένο αίμα και η δεύτερη μη οξυγονωμένο. 

16.  Σε μια μονάδα υγείας υπάρχουν διαθέσιμες τέσσερις φιάλες αίματος για τέσσερα άτομα. Ποιο από τα άτομα σε 
ανάγκη ΔΕΝ μπορεί να καλυφθεί (κατά προτεραιότητα) από τις διαθέσιμες φιάλες; 

 
             Α. Το άτομο 1 
             Β. Το άτομο 2 
             Γ. Το άτομο 3 
             Δ. Το άτομο 4 

17.  Όταν ξύνουμε το κεφάλι μας, ποιες από τις 
παρακάτω περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου 
ενεργοποιούνται οπωσδήποτε; 
Α. Ο ινιακός και ο κροταφικός λοβός. 
Β. Ο μετωπιαίος λοβός, ο βρεγματικός λοβός και 

η παρεγκεφαλίδα. 
Γ. Ο μετωπιαίος λοβός και η παρεγκεφαλίδα. 
Δ. Ο βρεγματικός λοβός και η παρεγκεφαλίδα. 

18.  Ποιά από τις παρακάτω δεν είναι λειτουργία του 
συνδετικού ιστού; 
Α. Η μεταφορά μορίων στους μυς και σε άλλα 

μέρη του σώματος. 
Β. Η προστασία των εσωτερικών οργάνων του 

σώματος. 
Γ. Η μεταφορά της αίσθησης του πόνου στον ε-

γκέφαλο. 
Δ. Η στήριξη του σώματος. 

19.  Οι έλικες και οι αύλακες του φλοιού του εγκεφά-
λου: 
Α. βοηθούν στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ 

περιοχών του εγκεφάλου. 
Β. αυξάνουν την «ποσότητα» της φαιάς ουσίας. 
Γ. βρίσκονται στο εσωτερικό του εγκεφάλου. 
Δ. βοηθούν στην καλύτερη παροχή θρεπτικών υ-

λικών στους νευρώνες. 

20.  Τα νευρογλοιακά κύτταρα: 
Α. συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη μετά-

δοση νευρικών ώσεων. 
Β. τροφοδοτούν με θρεπτικά υλικά τους νευρώ-

νες. 
Γ. απομακρύνουν άχρηστες ουσίες από τους νευ-

ρώνες. 
Δ. Ισχύουν όλα τα παραπάνω. 

3.
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33.  Στη εικόνα, οι νευρώνες N1 και N2 απελευθερώνουν τον 
διεγερτικό νευροδιαβιβαστή ακετυλοχολίνη και ο νευρώ-
νας G τον ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή GABA.  
Να βρείτε σε ποιες ΔΥΟ από τις παρακάτω περιπτώσεις 
του πίνακα δημιουργείται δυναμικό ενέργειας στο νευ-
ρώνα R. 
 
 
 
 
 

 Ενεργοποίηση νευρώνων 

Α Ν1 + Ν2 

Β Ν2 + G 

Γ N1 + G 

Δ N1 + N2 + G 

34.  Οι αθλητές μεγάλων αποστάσεων συχνά πριν τον 
αγώνα διαβιώνουν για ένα διάστημα σε περιοχές 
με μεγάλο υψόμετρο έτσι ώστε να επιτύχουν:  
Α. αυξημένη παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων. 
Β. αυξημένη παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων. 
Γ. ενισχυμένη άμυνα του οργανισμού. 
Δ. δημιουργία περισσότερων μυϊκών ινών. 

35.  Οι διαφορετικοί τύποι ερειστικού ιστού αποτελού-
νται από μία μεγάλη ποικιλία ομάδων κυττάρων, 
αλλά ένα κοινό τους χαρακτηριστικό είναι: 
Α. ότι έχουν κυβοειδές σχήμα. 
Β. ότι έχουν την ικανότητα να παράγουν ορμόνες. 
Γ. ότι έχουν την ικανότητα να συσπώνται. 
Δ. ότι έχουν μεσοκυττάρια ουσία. 

36.  Σε έναν μυ, η δομή που περιλαμβάνει τις υπόλοι-
πες είναι: 
Α. η κινητική μονάδα. 
Β. το σαρκομέριο. 
Γ. η μυϊκή ίνα. 
Δ. το μυϊκό ινίδιο. 

37.  Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί ορμονικό τρόπο 
αντισύλληψης; 
Α. Το διάφραγμα 
Β. Τα αντισυλληπτικά  
Γ. Το σπιράλ 
Δ. Η διακεκομμένη συνουσία 

38.  Το πλάσμα του αίματος: 
Α. είναι ένα είδος μεσοκυττάριας ουσίας.  
Β. αποτελεί έκκριμα αδένα. 
Γ. αποσβένει τους κραδασμούς του σώματος. 
Δ. μεταφέρει νευρικά ερεθίσματα. 

39.  Πώς λέγεται η δομή που συνδέει τα δύο ημισφαίρια 
του εγκεφάλου; 
Α Κοιλία 
Β. Μεσολόβιο 
Γ. Μήνιγγα 
Δ. Στέλεχος 

40.  Οι εξετάσεις αίματος της Ελένης έδειξαν ουρία 
πάνω από τα φυσιολογικά όρια. Πιθανά η Ελένη έ-
χει πρόβλημα με: 
Α. την καρδιά της. 
Β. το ήπαρ της. 
Γ. τα νεφρά της. 
Δ. τους πνεύμονές της. 

41.  Η ευαισθητοποίηση είναι μία ανώτερη πνευματική 
λειτουργία κατά την οποία ο οργανισμός, μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα: 
Α. μαθαίνει να μην αντιδρά σε ένα επαναλαμβανό-

μενο ερέθισμα. 
Β. μπορεί να ανακαλεί στη μνήμη του ευκολότερα 

ένα ερέθισμα. 
Γ. συσχετίζει δύο ή περισσότερα ερεθίσματα. 
Δ. μαθαίνει να αντιδρά ταχύτερα σε ένα επώδυνο 

ερέθισμα. 
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64. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις 

επιλέγοντας το γράμμα του κατάλληλου ιστού 
από την εικόνα.  
1. Στα κύτταρα του ιστού αυτού μπορεί να 

σχηματιστεί η τελική κινητική πλάκα …… 
2. Η μεσοκυττάρια ουσία του ιστού αυτού 

είναι υγρή και δεν περιέχει ινίδια κολλα-
γόνου …… 

3. Τα κύτταρα του ιστού αυτού υπακούουν 
στη θέληση μας …… 

4. Η απομάκρυνση μικροβίων και σκόνης 
μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή των κυτ-
τάρων του ιστού …… 

5. Η παραγωγή αντισωμάτων πραγματο-
ποιείται από κύτταρα που ανήκουν στον 
ιστό …… 

6. Στον ιστό αυτό παρατηρείται εξαιρετικά 
σκληρή μεσοκυττάρια ουσία …… 

Β



Οδηγίες

Απαντήστε στις ερωτήσεις σε µία σελίδα του 
τετραδίου σας. 

Βγάλτε φωτογραφία τη σελίδα του τετραδίου και 
στείλτε µου τις απαντήσεις στο email µου


