
Πρωτόζωα, Μύκητες, 
Βακτήρια



1η δραστηριότητα

Διαβάστε από το βιβλίο σας (2ο τεύχος) τις σελίδες 11-14



2η δραστηριότητα
http://www.study4exams.gr/biology/course/view.php?
id=24#2 

Μπείτε στην παραπάνω ιστοσελίδα και επιλέξτε την 
υποενότητα 1-Εισαγωγή, υποενότητα 2- Πρωτόζωα, 
μετά υποενότητα 3-Μύκητες και τέλος υποενότητα 
4-Βακτήρια 

Στη συνέχεια, να κάνετε τις ερωτήσεις 1-20 που 
βρίσκονται στη σελίδα http://www.study4exams.gr/
biology/mod/quiz/attempt.php?q=57 και να επιλέξτε 
στο τέλος “έλεγχος ορθότητας απαντήσεων”

http://www.study4exams.gr/biology/course/view.php?id=24#2
http://www.study4exams.gr/biology/course/view.php?id=24#2
http://www.study4exams.gr/biology/mod/quiz/attempt.php?q=57
http://www.study4exams.gr/biology/mod/quiz/attempt.php?q=57
http://www.study4exams.gr/biology/mod/quiz/attempt.php?q=57


3η δραστηριότητα
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση

3 
 

20.  

Ποιος αριθμός στο διάγραμμα αντιστοιχεί στη φω-
τοσύνθεση; 
Α.  2 Β. 3 Γ. 4 Δ. 5 

21.  Ένας ερευνητής με τη βοήθεια μικροσκοπίου και 
δοκιμάζοντας ακραίες  συνθήκες θερμοκρασίας 
προσπαθεί να ταυτοποιήσει έναν μικροοργανισμό. 
Διαπιστώνει λοιπόν ότι ο μικροοργανισμός φέρει τα 
εξής χαρακτηριστικά: έχει μαστίγια, ριβοσώματα και 
σχηματίζει παχιά ανθεκτικά τοιχώματα σε αντίξοες 
θερμοκρασίες. Με τα παραπάνω δεδομένα συμπε-
ραίνει ότι πρόκειται για: 
Α. μύκητα   Γ. πρωτόζωο 
Β. ιό    Δ. βακτήριο 

22.  Η εικόνα αναπαριστά 
μια τεχνική που χρη-
σιμοποιείται για την 
παραγωγή νέων φυ-
τών. Ποια από τις 
προτάσεις που ακο-
λουθούν είναι πιο 
σωστή σύμφωνα με 
τα δεδομένα του σχή-
ματος; 
Α. Ένα κύτταρο φύλ-

λου που απομονώθηκε, μετατράπηκε σε ζυγωτό το οποίο αναπτύχθηκε σε νέο φυτό με αλλεπάλληλες μιτω-
τικές διαιρέσεις. 

Β. Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή νέων φυτών ντομάτας τα οποία είναι κλώνοι του αρχι-
κού φυτού. 

Γ. Το κύτταρο που απομονώθηκε από το φύλλο παρήγαγε οκτώ κύτταρα, καθένα από τα οποία έχει τη μισή 
γενετική πληροφορία του αρχικού κυττάρου. 

Δ. Το νέο φυτό ντομάτας δεν θα είναι ικανό να αναπαράγεται αμφιγονικά επειδή δημιουργήθηκε με μιτωτικές 
διαιρέσεις. 

23.  Δίνεται η τροφική αλυσίδα ποώδη φυτά → έντομα 
→ βάτραχοι. Αν ραντίσουμε με εντομοκτόνο τότε: 
Α. οι βάτραχοι θα μειωθούν.  
Β. τα ποώδη φυτά θα μειωθούν.  
Γ. ο αριθμός των βατράχων θα μείνει αμετάβλη-

τος.  
Δ. ο αριθμός των ποωδών φυτών θα μείνει αμε-

τάβλητος 

24.  Ποια από τις παρακάτω προτάσεις ΔΕΝ ισχύει; 
Α. ένα κωδικόνιο αποτελείται από τρία νουκλεοτί-

δια. 
Β. ένα κωδικόνιο μπορεί να κωδικοποιεί το ίδιο 

αμινοξύ με άλλο κωδικόνιο. 
Γ. ένα κωδικόνιο δεν κωδικοποιεί ποτέ πάνω από 

ένα αμινοξύ. 
Δ. ένα κωδικόνιο υπάρχει σε μόριο t RNA. 

25.  Το σχήμα της εικόνας παριστάνει μια πυραμίδα 
ενέργειας η οποία περιλαμβάνει αυτότροφους και 
άλλους οργανισμούς μιας 
τροφικής αλυσίδας. Σαρ-
κοφάγοι οργανισμοί είναι 
πιθανό να βρίσκονται: 
Α. μόνο στο επίπεδο ΙV 
Β. στα επίπεδα Ι και ΙΙ 
Γ. στα επίπεδα ΙΙ και ΙΙΙ 
Δ. στα επίπεδα ΙΙΙ και IV 

26.  Ένα ζυγωτό με χρωμοσωμική ανωμαλία ΧΧΧΥ 
μπορεί να προκύψει 
Α. από μη διαχωρισμό στην 1η ή στη 2η μειωτική 

του πατέρα 
Β. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική του πα-

τέρα ή της μητέρας 
Γ. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική του πα-

τέρα και στη 2η της μητέρας 
Δ. από μη διαχωρισμό στην 1η μειωτική της μητέ-

ρας και στη 2η του πατέρα 

1.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2014 
ΤΑΞΗ  Γ Α΄ ΦΑΣΗ 
 
Να γράψετε τον αριθμό καθενός από τα παρακάτω θέματα και δίπλα του το γράμμα που αντιστοιχεί στη σω-
στή απάντηση. 

1.  Σε μια πρόσφατη ανακάλυψη από τη NASA, είχε 
ανακοινωθεί ότι ένα είδος βακτηρίου μπορεί να α-
ντικαταστήσει το φωσφόρο των μορίων DNA του με 
αρσενικό. Αν υποθέσουμε ότι όλα τα άτομα φω-
σφόρου των μορίων DNA των βακτηρίων αντικατα-
σταθούν με άτομα αρσενικού, πόσα άτομα αρσενι-
κού αναμένονται να βρεθούν σε ένα μόριο DNA με 
200 ζεύγη βάσεων; 
Α. 100   Β. 200 
Γ. 400   Δ. 800 

2.  Σε έναν ρετροϊό δεν μπορεί να εντοπιστεί: 
Α. δίκλωνο κυκλικό DNA και RNA πολυμεράση 
Β. μονόκλωνο κυκλικό RNA και RNA πολυμεράση 
Γ. μονόκλωνο γραμμικό DNA και αντίστροφη με-

ταγραφάση 
Δ. δίκλωνο γραμμικό RNA και αντίστροφη μετα-

γραφάση 

3.  Ένα άτομο με φαινότυπο συνδρόμου Down μπορεί 
να παρουσιάζει καρυότυπο: 
Α. με τρισωμία 21 
Β. με μετατόπιση μεγάλου τμήματος του 21ου 

χρωμοσώματος στο χρωμόσωμα 8 
Γ. με φυσιολογικό ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμά-

των ΧΥ 
Δ. με οτιδήποτε από τα παραπάνω 

4.  Σε ποια από τις παρακάτω ασθένειες θα μπορούσε 
να είναι αποτελεσματική η πενικιλίνη : 
Α. στην αμοιβαδοειδή δυσεντερία 
Β. στην πολυομυελίτιδα 
Γ. στη χολέρα 
Δ. στην ασθένεια του ύπνου 

5.  Ποια έκφραση σχετικά με τον αριθμό των χρωμο-
σωμάτων αφορά τα σωματικά κύτταρα ενός ατόμου 
με σύνδρομο Down; 
Α. n-1  B. n+1 
Γ. 2n-1  Δ. 2n+1 

6. 
 

Νουκλεοσώματα μπορούν να εντοπιστούν  
Α. στον πυρήνα κυττάρων μύκητα 
Β. στα ανθρώπινα μιτοχόνδρια 
Γ. στους χλωροπλάστες φυτικών κυττάρων 
Δ. σε βακτηριακά κύτταρα 

7.  Ποια από τις παρακάτω μεταλλάξεις θα επιδράσει 
περισσότερο στην τελική πολυπεπτιδική αλυσίδα 
(στα αποτελέσματα μπορεί να συμπεριληφθεί μια 
μεταβολή στην ποσότητα του πολυπεπτιδίου και/ή 
στη δομή και /ή στη λειτουργία); 
Α. Έλλειψη 50 νουκλεοτιδίων στον υποκινητή. 
Β. Έλλειψη 4 νουκλεοτιδίων στην αλληλουχία της 

3΄ αμετάφραστης περιοχής. 
Γ. Έλλειψη τριών νουκλεοτιδίων στο μέσο του τρί-

του εσωνίου. 
Δ. Μία σιωπηλή μετάλλαξη στο πρώτο εξώνιο. 

8.  Στους ανθρώπους, το γονίδιο Xbr τοποθετείται στο 
χρωμόσωμα 12 και είναι υπεύθυνο για την παρα-
γωγή μιας πρωτεΐνης που  εμπλέκεται σε μια ηπα-
τική λειτουργία. Υπάρχουν τρία διαφορετικά αλλη-
λόμορφα του γονιδίου Xbr σε ένα ανθρώπινο πλη-
θυσμό, τα Xbr1, Xbr2 και Xbr3. Ποιος είναι ο μέγι-
στος αριθμός διαφορετικών αλληλομόρφων του Xbr 
γονιδίου που ένα γενετικά φυσιολογικό άτομο είναι 
δυνατόν να φέρει στο γονιδίωμα ενός επιθηλιακού 
κυττάρου; 
Α. 3   Β. 2 
Γ. 6   Δ. 4 

9.  Το γενεαλογικό δέντρο απεικονίζει τις ομάδες αίμα-
τος των δύο παιδιών και της μητέρας τους. Ποια θα 
μπορούσε να είναι η ομάδα αίματος του πατέρα 
A. Μόνο A 
B. Μόνο A ή B 
Γ. Μόνο A ή AB 
Δ. A, B ή AB 

10.  Οι λεμούριοι, οι χιμπατζήδες και οι άνθρωποι ανή-
κουν στην ίδια τάξη. Ποιες είναι οι κοινές ευρύτερες 
ταξινομικές βαθμίδες; 
Α. Οικογένεια, κλάση. 
Β. Γένος, φύλο. 
Γ. Κλάση, φύλο. 
Δ. Φύλο, είδος. 
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62. Όσο προχωράμε κατά μήκος μιας τροφικής 
αλυσίδας: 
Α. αυξάνεται η ποσότητα μιας μη βιοδια-

σπώμενης ουσίας 
Β. παραμένει σταθερή η συγκέντρωση 

μιας μη βιοδιασπώμενης ουσίας 
Γ. αυξάνεται η συγκέντρωση μιας μη βιο-

διασπώμενης ουσίας 
Δ. μειώνεται η συγκέντρωση μιας μη βιο-

διασπώμενης ουσίας. 
 
63. Στο δέκτη μοσχεύματος χορηγούνται ανο-

σοκατασταλτικά φάρμακα με σκοπό: 

Α. την απόρριψη του μοσχεύματος 
Β. την ενεργοποίηση των Β λεμφοκυττά-

ρων για την παραγωγή αντισωμάτων 
Γ. την αύξηση της παραγωγής των Τ 

λεμφοκυττάρων  
Δ. την καταστολή της λειτουργίας του α-

νοσοβιολογικού συστήματος 
 
64. Η ρύπανση του εδάφους άργησε να εκτιμη-

θεί γιατί: 

Α. προχωράει πιο αργά από τη ρύπανση 
του νερού 

Β. οφείλεται σε φυσικούς παράγοντες 
Γ. οφείλεται σε χημικούς παράγοντες (ε-

ντομοκτόνα κλπ) 
Δ. προκαλείται κυρίως από δραστηριότη-

τες του ανθρώπου 
 
65. Ποιο από τα παρακάτω αποτελεί χαρακτη-

ριστικό των τροπικών δασών; 

Α. Η αποικοδόμηση σε αυτά είναι μια αρ-
γή διαδικασία 

Β. Τα εδάφη τους είναι φτωχά σε θρεπτι-
κά συστατικά 

Γ. Έχουν πλούσια βλάστηση με σχετικά 
μικρή βιοποικιλότητα 

Δ. Έχουν πλούσια βλάστηση και άφθονα 
θρεπτικά συστατικά στο έδαφος 

 

 

 66.  Οι ιοί για να φτιάξουν τις δικές τους πρω-
τεΐνες: 

Α. μεταφέρουν στα κύτταρα των ξενιστών 
τα ριβοσώματα τους 

Β. με την είσοδο τους στα κύτταρα των 
ξενιστών, φτιάχνουν τα δικά τους ρι-
βοσώματα 

Γ. δε χρειάζονται  ριβοσώματα 
Δ. χρησιμοποιούν τα ριβοσώματα των 

κυττάρων του ξενιστή. 
 
67. Μόλυνση των νερών προκαλείται από: 

Α. βαρέα μέταλλα (Zn, Hg κτλ) 
Β. σύνθετες οργανικές ουσίες. 
Γ. παθογόνους μικροοργανισμούς 
Δ. όλα τα παραπάνω 

 
68. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτά-

σεις, με (Σ) τις σωστές και με (Λ) τις λαν-
θασμένες: 

Α. Πριν τη βιομηχανική επανάσταση η 
ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα ήταν σταθερή και 
δεν έπαιζε κανένα ρόλο στην θερμο-
κρασία της Γης. 

Β. Τα ψυχανθή (τριφύλλια, φασόλια κτλ ) 
μετατρέπουν το ατμοσφαιρικό άζωτο 
σε νιτρικά ιόντα με την διαδικασία της 
βιολογικής αζωτοδέσμευσης. 

Γ. Κατά την εκδήλωση του φαινομένου 
της αλλεργίας, η παραγωγή της ιστα-
μίνης προκαλεί την αυξημένη έκκριση 
βλέννας. 

Δ. Τα αλλεργιογόνα είναι αβλαβείς παρά-
γοντες οι οποίοι ενεργοποιούν το ανο-
σοβιολογικό σύστημα του ανθρώπινου 
οργανισμού. 

Ε. Αντιγόνο ιστοσυμβατότητας ονομάζε-
ται ένα τμήμα της επιφάνειας του μι-
κροβίου, το οποίο τα μακροφάγα το 
εγκλωβίζουν και το καταστρέφουν. 

ΣΤ. Με τον πυρετό παρεμποδίζεται η λει-
τουργία των ενζύμων των DNA ιών και 
έτσι αναστέλλεται ο πολλαπλασιασμός 
τους. 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 2016 
ΤΑΞΗ  Γ Α΄ ΦΑΣΗ 
 

Απαντήστε στο απαντητικό φύλλο: για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με το γράμμα που αντιστοιχεί στη 
σωστή απάντηση και για τις ερωτήσεις ανάπτυξης με τη σύντομη διατύπωση της απάντησης. 

1.  Η γονιδιωματική βιβλιοθήκη ενός ηπατικού κυττά-
ρου περιλαμβάνει 5000 κλώνους, ενώ η γονιδιω-
ματική βιβλιοθήκη ενός παγκρεατικού κυττάρου 
περιλαμβάνει 15000 κλώνους. Η διαφορά αυτή 
οφείλεται: 
Α. στο ότι στα παγκρεατικά κύτταρα εκφράζο-

νται περισσότερα γονίδια. 
Β. οι δύο βιβλιοθήκες κατασκευάστηκαν με τη 

χρήση διαφορετικών περιοριστικών ενζύμων. 
Γ. στη διαφορετική ποσότητα DNA στις δύο αυ-

τές κατηγορίες κυττάρων. 
Δ. στη διαφορετική ρύθμιση της γονιδιακής έκ-

φρασης. 

2.  Στο νερό της πηγής ενός χωριού βρέθηκε υψηλή 
συγκέντρωση βαρέων μετάλλων και μη βιοδια-
σπώμενων εντομοκτόνων. Περισσότερο επιβαρυ-
ντικό για τους κατοίκους θα ήταν η κατανάλωση 
βιομάζας 100 kg. 
Α. καλλιεργούμενων φυτών που ποτίστηκαν με 

το παραπάνω νερό. 
Β. οικόσιτων ζώων που τρέφονταν με τα φυτά 

που ποτίστηκαν με αυτό το νερό. 
Γ. με οικόσιτα ζώα που ποτίστηκαν με το νερό 

της πηγής. 
Δ. κατά το ήμισυ από οικόσιτα ζώα και κατά το 

άλλο ήμισυ με τα καλλιεργούμενα φυτά που 
όλα ποτίστηκαν με το νερό της πηγής. 

3.  Ο σημαντικότερος περιβαλλοντικός παράγοντας, 
υπεύθυνος για την απουσία των αυτότροφων ορ-
γανισμών στα μεγάλα βάθη των ωκεανών είναι: 
Α. η διαμόρφωση του πυθμένα της θάλασσας. 
Β. η μικρή ποσότητα του φωτός. 
Γ. η μικρή διαθεσιμότητα ανόργανων ουσιών. 
Δ. η απουσία βιοτικών παραγόντων. 

4.  Τα περισσότερα κύτταρα στο σώμα μιας φρουτό-
μυγας (Drosophila) περιέχουν οκτώ χρωμοσώματα. 
Πόσα χρωμοσώματα υπάρχουν σε αυτά τα κύτταρα 
στο τέλος της μεσόφασης του κυτταρικού κύκλου; 
Α. 4 
Β. 8 
Γ. 16 
Δ. 32 

5.  Οι κλώνοι που προέρχονται από τον ίδιο πολυκύτ-
ταρο οργανισμό μπορεί να μην είναι πανομοιότυ-
ποι, γιατί: 
Α. κατά τη διάρκεια της μείωσης συμβαίνουν 

μεταβολές που οδηγούν στην ποικιλομορφία. 
Β. η γονιδιακή έκφραση μπορεί να επηρεαστεί 

από το περιβάλλον. 
Γ. διαφοροποιημένα κύτταρα έχουν διαφορετικά 

γονίδια. 
Δ. η μισή γενετική πληροφορία των απογόνων, 

προέρχεται από κάθε γονέα. 

6.  Οι περιοριστικές ενδονουκλεάσες χρησιμοποιούνται 
για να: 
Α. κόβουν RNA σε ειδικές θέσεις. 
Β. παρεμποδίζουν την είσοδο ξένου DNA στα βα-

κτήρια. 
Γ. κόβουν DNA σε ειδικές θέσεις. 
Δ. εμποδίζουν βακτήρια να μολύνουν τον άν-

θρωπο. 

7.  Όλες οι ακόλουθες ασθένειες οφείλονται σε κάποιο 
πρωτόζωο, εκτός από: 
Α. την ελονοσία. 
Β. την ασθένεια του ύπνου. 
Γ. την λοίμωξη από χλαμύδια. 
Δ. την αμοιβαδοειδή δυσεντερία. 

8.  Η αναγνώριση των αντιγόνων από τα Τ λεμφοκύτ-
ταρα γίνεται: 
A. με ένζυμα που αντιδρούν με τα αντιγόνα. 
Β. με ειδικούς υποδοχείς. 
Γ. με έκκριση αντισωμάτων. 
Δ. όταν διαφοροποιηθούν σε πλασματοκύτταρα. 

9.  Η κύρια αιτία που το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
εντείνεται, είναι: 
Α. η αυξημένη καύση ορυκτών καυσίμων. 
Β. ο αυξημένος αριθμός πράσινων φυτών. 
Γ. η αυξημένη καύση βιοκαυσίμων. 
Δ. η μείωση του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. 

10.  Μόρια snRNA και tRNA σε ένα ευκαρυωτικό κύττα-
ρο συνυπάρχουν: 
Α. στα ριβοσώματα και στον πυρήνα. 
Β. μόνο στο κυτταρόπλασμα. 
Γ. μόνο στον πυρήνα. 
Δ. στο κυτταρόπλασμα και στα μιτοχόνδρια. 
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Η μελέτη καρυότυπου ενός άνδρα, με φυσιολογικό 
φαινότυπο, έδειξε ότι τα άωρα γεννητικά κύτταρά του 
φέρουν αμοιβαία μετατόπιση 3-21, όπως φαίνεται 
στην εικόνα.  Η  θραύση έχει συμβεί στα σημεία που 
φαίνονται με τα γράμματα Α στο χρωμόσωμα 3 και Β 
στο χρωμόσωμα 21, όπως δείχνουν τα βέλη στο σχή-
μα και αντιστοιχούν σε περιοχές που δεν έχουν γονί-
δια. Στο χρωμόσωμα 3 βρίσκεται η γενετική θέση  
Gene 1, όπου εδράζονται τα αλληλόμορφα Λ ή λ, που 
ελέγχουν μια ιδιότητα (με επικρατή ή υπολειπόμενο 
χαρακτήρα αντίστοιχα) και στο χρωμόσωμα 21 βρί-
σκεται η γενετική θέση Gene 2, όπου εδράζονται τα 
αλληλόμορφα Μ ή μ, που ελέγχουν μια άλλη ιδιότητα 
(με επικρατή ή υπολειπόμενο χαρακτήρα αντίστοιχα). 

7.    Μεταξύ των γαμετών του άντρα εντοπίστη-
κε γαμέτης που φέρει ένα φυσιολογικό 
χρωμόσωμα 3 και ένα 21 που φέρει την με-
τατόπιση. Στο γαμέτη για τα γονίδια των 
δύο γενετικών τόπων Gene 1 και Gene 2 
ισχύει ότι : 

Α. βρίσκονται σε σωστή ποσότητα 

Β. δεν υπάρχουν τα γονίδια που αφορούν 
το χρωμόσωμα 3 

Γ. δεν υπάρχουν τα γονίδια που αφορούν 
το χρωμόσωμα 21 

Δ. βρίσκονται δύο αλληλόμορφα του Gene 
1 και έλλειψη του Gene 2   

 8. Εάν σπερματοζωάριο που φέρει τα δύο 
χρωμοσώματα 3 και 21 με την αμοιβαία με-
τατόπιση γονιμοποιηθεί με φυσιολογικό 
ωάριο, ο απόγονος θα φέρει: 

Α. μη φυσιολογική  διάταξη της γενετικής 
πληροφορίας  

Β. έλλειψη αλληλομόρφου του Gene 1 ή του 
Gene 2 

Γ. πλεόνασμα γονιδίων 

Δ. φυσιολογική ποσότητα και διάταξη της 
γενετικής πληροφορίας 

9.  Ο άνδρας είναι ετερόζυγος για τις δυο ιδιότητες και έχει γονότυπο ΛλΜμ και η σύζυγός του εμφα-
νίζει τον υπολειπόμενο φαινότυπο και για τις δύο ιδιότητες και έχει φυσιολογικό καρυότυπο. Έ-
χουν αποκτήσει δύο παιδιά:  

Το πρώτο ΙΙ-1 έχει φυσιολογικό καρυότυπο και επικρατή φαινότυπο για τις δύο ιδιότητες. 

Το δεύτερο ΙΙ-2 έχει τον επικρατή φαινότυπο για την ιδιότητα (Λ) και υπολειπόμενο για την (μ) ό-
μως φέρει μη φυσιολογικό καρυότυπο που σχετίζεται με τη μετατόπιση (χρωμοσώματα με μετα-
τόπιση) 3-21. 

Να δείξετε τους πιθανούς γονότυπους των παιδιών. 

10. Ανακαλύφθηκε ένας οργανισμός που ήταν άγνωστος μέχρι σήμερα και δεν έχει πυρηνική μεμ-
βράνη ούτε και μιτοχόνδρια. Ο οργανισμός αυτός θα φέρει σίγουρα: 

Α. βλεφαρίδες 

Β. ενδοπλασματικό δίκτυο 

Γ. χλωροπλάστη 

Δ. ριβοσώματα 

5.



4η δραστηριότητα
https://www.youtube.com/watch?v=6-Rko46HDDM 

Αφού δείτε προσεκτικά το παραπάνω βιντεάκι (λογίκα κάτι 
θα σας θυμίσει) να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

1. Πώς ονομάζεται ο μικροοργανισμός που κινείται έντονα 
μέσα στη σταγόνα; 

2. Ποια χαρακτηριστικά της δομής και της λειτουργίας των 
πρωτοζώων αναγνωρίζετε στο βιντεάκι; 

3. Πώς θα χαρακτηρίζατε το μέγεθος των βακτηρίων σε σχέση 
με αυτό των πρωτοζώων;

https://www.youtube.com/watch?v=6-Rko46HDDM


Οδηγίες

Να απαντήσετε στις ερωτήσεις στο τετράδιό σας (σε 
μία σελίδα) 

Βγάλτε φωτογραφία τη σελίδα (μπορείτε να τη 
μετατρέψετε σε pdf από την εφαρμογή CamScanner) 
και στείλτε μου τις απαντήσεις στο email:  


