
               ΒΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΤΑΞΗΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΟΥ 

 

Το παρακάτω κείμενο είναι μια προσομοίωση πρόκλησης κάτι σαν 

παιχνίδι γνώσεων από αυτά που έμαθε αλλά που πιθανότατα δεν 

θυμάται ένας μαθητής ή μαθήτρια της Α΄ τάξης.  

Μπορείτε να δοκιμάσετε τον εαυτό σας όχι απαραίτητα στο να τα 

ξέρετε απέξω αλλά να μπορείτε να τα εντοπίσετε μέσα στις σελίδες του 

βιβλίου και αφού τα κάνετε μια ανάγνωση, στη συνέχεια να τα 

απαντήσετε με δικά σας λόγια γραπτά. 

Την Τετάρτη θα αναρτήσω τις απαντήσεις για να τα ελέγξετε. Θα 

ακολουθήσουν θέματα τα οποία θα έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον μέχρι 

με το καλό να συναντηθούμε ξανά. 

Να προσέχετε την υγεία σας και να έχετε υπομονή. 

Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων 
 

                   

 

 Θέμα-Α 

Να επιλέξετε την σωστή απάντηση στις παρακάτω προτάσεις. 

Α1. Οι σιελογόνοι αδένες ανήκουν στους                         μον. 5 

α. ενδοκρινείς αδένες 

β. εξωκρινείς αδένες 

γ. μεικτούς αδένες 

δ. όλα τα παραπάνω 

Α2. Τα κύτταρα  που δεν έχουν πυρήνα είναι             μον.5 

α. τα λευκά αιμοσφαίρια 

β. τα μακροφάγα 

γ. τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

δ. τίποτα από τα παραπάνω 

Α3. Η παρεγκεφαλίδα αποτελεί κέντρο                            μον. 5 

α. ελέγχου και συντονισμού των κινήσεων των σκελετικών μυών. 

β. κέντρο διατήρησης του μυϊκού τόνου 

γ. κέντρο ισορροπίας του σώματος 

δ. όλα τα παραπάνω. 

Α4. Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: μον. 2χ5 

1. Η ινσουλίνη και η γλυκαγόνη που εκκρίνονται από το πάγκρεας ελέγχουν τη 

συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα. 

2. Το πλάσμα του αίματος και τα ανόργανα άλατα αποτελούν τα έμμορφα 

συστατικά του αίματος. 



3. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα αποτελείται από το συμπαθητικό και το 

παρασυμπαθητικό. 

4. Το κύριο όργανο του κυκλοφορικού συστήματος είναι η καρδιά η οποία 

αποτελείται από δυο κόλπους και μια κοιλία. 

5. Τα αντανακλαστικά είναι κινήσεις που ελέγχονται από τη θέλησή μας . 

Θέμα-Β 

Β1. Ο μυϊκός ιστός αποτελείται από κύτταρα (μυϊκές ίνες)που έχουν την ικανότητα 

συστολής. Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτ’ησεις: 

α) Ποια είναι τα επιμέρους είδη μυϊκού ιστού; 

β) Που συναντάται καθένα από τα είδη μυϊκού ιστού; 

γ) Ένα από τα είδη μυϊκού ιστού αποτελείται από μυϊκές ίνες των οποίων η 

σύσπαση υπόκειται στη θέλησή μας. Ποια μορφή έχουν αυτές οι μυϊκές ίνες; 

δ) Ένα από τα είδη μυϊκού ιστού αποτελείται από μυϊκές ίνες που δεν φέρουν 

γραμμώσεις. Ποιο είδος μυϊκού ιστού είναι αυτό;   Ποιο είναι το σχήμα των μυϊκών 

ινών που τον αποτελούν;             Μον. 3+4+3+2 

Β2. Να αναφέρετε τα είδη των αιμοφόρων αγγείων και να γράψετε τη λειτουργία 

εκείνων που επαναφέρουν το αίμα στην  καρδιά.              Μον. 13 

Θέμα-Γ 

Γ1.  Ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελείται από τρισεκατομμύρια κύτταρα , τα 

οποία παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία όσον αφορά το μέγεθος το σχήμα και 

τη λειτουργία που επιτελούν.  

α) Πώς εξηγείται η ποικιλομορφία αυτή , όταν όλα μας τα κύτταρα προέρχονται από 

το ζυγωτό , το αρχικό δηλαδή κύτταρο , με το οποίο ξεκινά η ζωή μας;                              

Μον. 6 

β) Από τα είδη διαφορετικών κυττάρων του οργανισμού μας να αναφέρετε τις 

κατηγορίες κυττάρων του νευρικού ιστού και να περιγράψετε τα βασικά 

χαρακτηριστικά  εκείνων των νευρικών κυττάρων που είναι υπεύθυνα για την 

μεταφορά των νευρικών μηνυμάτων.        Μον. 7 

Γ2. Τι είναι το εγκεφαλονωτιαίο υγρό; Πού  παράγεται και ποιος είναι ο ρόλος του; 

μον. 12                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θέμα-Δ 

Δ1.  

 
Να δώσετε τον ορισμό της βιολογικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος που 

φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. Τι επιτυγχάνει το ανθρώπινο σώμα όταν 

πραγματοποιείται η συγκεκριμένη λειτουργία της παραπάνω εικόνας; 

Μον. 10 

Δ2. Ένας άνθρωπος τραυματίζεται με αποτέλεσμα να καταστραφούν οι ιστοί του 

σώματός του στο σημείο τραυματισμού και να αιμορραγεί. Να περιγράψετε την 

σειρά των αντιδράσεων που θα πραγματοποιηθεί στον οργανισμό του ανθρώπου 

για να σταματήσει η αιμορραγία(πήξη του αίματος).   Μον. 15 

 

 

                                                                                      

 


