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Βηνινγηα Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ .Kεθ. 5: Σηήξημε θαη θίλεζε. 

 

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση. 

 

1. Πμζυξ απυ ημοξ παναηάης μνβακζζιμφξ δεκ δζαεέηεζ εζςζηεθεηυ; 

α) δ ιέθζζζα. 

α) μ αάηναπμξ. 

β) ημ θίδζ. 

δ) δ βάηα. 

 

 

2. Πμζυ απυ ηα παναηάης είκαζ πνήζζιμ ζηα θοηά βζα ηδκ ζηήνζλδ ημοξ; 

α) ημ λφθςια. 

α) μζ νίγεξ ημοξ.. 

β) ηα θφθθα ημοξ. 

δ) μζ ηανπμί ημοξ. 

 

3. Τα μζηά απμηεθμφκηαζ απυ: 

α) ηφηηανα πμο μκμιάγμκηαζ μζηεμηφηηανα. 

α) άθαηα (αζαεζηίμο ηαζ θςζθυνμο) πμο ηα ηάκμοκ ζηθδνά. 

β) μζηεμηφηηανα, άθαηα ηαζ άθθεξ μοζίεξ πμο ημοξ πνμζδίδμοκ εθαζηζηυηδηα. 

δ) κμηζαίμ ιοεθυ ηαζ ενοενμηφηηανα. 

 

4. Πμζυξ απυ ημοξ παναηάης μνβακζζιμφξ έπεζ ζπμκδοθζηή ζηήθδ αθθά δεκ έπεζ άηνα; 

α) δ βάηα. β) μ βεςζηχθδηαξ. α) ημ πεθζδυκζ. δ) ημ θίδζ. 

 

5.Να επζθέλεηε ακ είκαζ ζσζηή ή ιάζνο δ ηάεε ιία απυ ηζξ παναηάης πνμηάζεζξ: 

- Η άκς βκάεμξ είκαζ μζηυ ηςκ άκς άηνςκ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. 

- Σημκ κμηζαίμ ιοεθυ πανάβμκηαζ ηα μζηεμηφηηανα. 

- Τα μζηά ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή ημοξ δζαηνίκμκηαζ ζε ιαηνά, αναπέα ηαζ πθαηζά. 

- Τα ηφηηανα ημο αίιαημξ πανάβμκηαζ απυ ηα μζηεμηφηηανα. 

- Ο ηανδζαηυξ ιοξ θεζημονβεί ακελάνηδηα απυ ηδ εεθδζή ιαξ. 

- Σηεθεηζηυξ ιοξ είκαζ ηαζ μ ηανδζαηυξ ιοξ. 

 

6. Σημ παναηάης ηείιεκμ κα δζαβνάρεηε ζε ηάεε πανέκεεζδ ηδ ιία απυ ηζξ δφμ θέλεζξ, 

χζηε δ θέλδ πμο εα απμιείκεζ κα απμδίδεζ ημ ζςζηυ κυδια. 

α.Τμ ζπάζζιμ ηςκ μζηχκ μκμιάγεηαζ (ηάηαβια – δζάζηνειια) εκχ δ ηάηςζδ ηςκ ζζηχκ 

ιζαξ άνενςζδξ μκμιάγεηαζ (ελάνενςζδ – δζάζηνειια). 

α.Οζηυ ημο ακενχπζκμο ηνακίμο είκαζ (ημ ανεβιαηζηυ – δ ηενηίδα). 

β. Ονβακζζιμί πμο έπμοκ ζηεθεηυ ιε ημφθζα μζηά είκαζ (ηα ράνζα – ηα πηδκά). 

   

 

7. Η ηίκδζδ ζημ άκενςπμ βίκεηαζ ιε ηδ ζοκενβαζία ημο ζηεθεημφ ηαζ ηςκ ιοχκ, αθθά 

ηαζ άθθςκ μνβάκςκ ηα μπμία είκαζ;  

 

8.Σηήνζλδ θοηχκ: 
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    α. Όζμ πζμ ρδθά είκαζ ηα θοηά ηυζμ ............................................................ 

    α. Βαζζηυ ζοζηαηζηυ ημο λφθμο είκαζ δ ..................πμο ανίζηεηαζ ζημ ....... 

       ........................ ηςκ θοηχκ. 

  

  

9α. Σδιείςζε ηνεζξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ηζκμφκηαζ μζ μνβακζζιμί. 

  

  

 α. Πανάβμκηεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ ηζκδηζηυηδηα ηςκ μνβακζζιχκ. 

  

   

10. α. Τνυπμζ ιεηαηίκδζδξ ηςκ ιμκμηφηηανςκ ιζηνμμνβακζζιχκ.   

       

α.  Ακάθενε έκακ μνβακζζιυ πμο ιεηαηζκείηαζ ιε εηηυλεοζδ κενμφ. 

  

β.  Πχξ θέβεηαζ ημ ζπήια ηςκ γχςκ πμο γμοκ ζηδ εάθαζζα; 

  

δ.  Πχξ είκαζ δ  μθζμεζδήξ ηίκδζδ, πμζμ γχμ ηζκείηαζ ιε αοηήκ; 

  

ε.  Πμζα είκαζ δ πνμτπυεεζδ χζηε κα ιπμνμφκ ηάπμζμζ μνβακζζιμί κα ηάκμοκ άθιαηα; 

 

    

11.Να παναηηδνίζεζ ιε (Σ) ηζξ ζςζηέξ ηαζ ιε (Λ) ηζξ θακεαζιέκεξ πνμηάζεζξ. Σηδκ 

πενίπηςζδ πμο ηνίκεζξ υηζ ιζα πνυηαζδ είκαζ θακεαζιέκδ κα αζηζμθμβήζεζξ ηδκ 

απάκηδζδ ζμο. 

α. Όθμζ μζ γςζημί μνβακζζιμί ιεηαηζκμφκηαζ. 

α. Η αιμζαάδα ηζκείηαζ ιε πνμζςνζκέξ πνμεηαμθέξ πμο ζπδιαηίγεζ. 

β. Τμ θθμίςια ελοπδνεηεί ηδ ζηήνζλδ ηςκ θοηχκ. 

δ. Ο εκδμζηεθεηυξ αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβναζίαξ ημο ζχιαημξ. 

ε. Η ιέθζζζα δζαεέηεζ οδνμζηαηζηυ ζηεθεηυ.  

ζη. Τα θίδζα πναβιαημπμζμφκ μθζμεζδή ηίκδζδ πνμηεζιέκμο κα ιεηαηζκδεμφκ. 

γ. Τα πενζζζυηενα μζηά ηςκ πηδκχκ είκαζ ημφθζα. 

 

 

12. Να ζοιπθδνχζεζξ ιε ηζξ ηαηάθθδθεξ θέλεζξ ηα ηεκά ζηζξ παναηάης πνμηάζεζξ. 

 

1. Τμ πνςηυγςμ παναιήηζμ ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ........................ εκχ δ εο- 

βθήκδ ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα ,,,,...,....,.„.,...... 

Τα γχα ηα μπμία δεκ έπμοκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ μκμιάγμκηαζ  

Η ΰδνα, μζ ζπυββμζ ηαζ ηα ημνάθθζα, ακ ηαζ είκαζ.................. γμοκ..  

ζημ αοευ. 

2.Οζ ιφηδηεξ, υπςξ ηαζ ηα θοηά, δζαεέημοκ ..„.,..„„, ιε 

δζαθμνεηζηή υιςξ πδιζηή ζφζηαζδ. 

Τμ  ελοπδνεηεί ηδ ζηήνζλδ ημο θοημφ. 

Ο βεςζηχθδηαξ έπεζ .ζηεθεηυ, εκχ δ ιέθζζζα έπεζ...  

Τα θίδζα ιεηαηζκμφκηαζ  
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Τα πενζζζυηενα μζηά ζηα πηδκά είκαζ........................ 

3.Η πηήζδ ηςκ γχςκ δζεοημθφκεηαζ απυ ημ ....................... ζπήια. 

 

13.Να παναηηδνίζεηε ηζ: πνμηάζεζξ ιε ημ βνάιια (Σ), ακ είκαζ ζςζηέξ, ή ιε ημ 

βνάιια (Λ), ακ είκαζ θακεαζιέκεξ: 

α. Ο αθαζηυξ ζηδνίγεζ ηα θφθθα ηαζ δ νίγα ζοβηναηεί μθυηθδνμ ημ θοηυ ζημ έδαθμξ. Τμ 

λφθςια, εηηυξ απυ ηδ ιεηαθμνά μοζζχκ, ελοπδνεηεί ηαζ ηδ ζηήνζλδ ημο θοημφ. 

α.  Ονζζιέκμζ γςζημί μνβακζζιμί, υπςξ μζ ζπυββμζ, δ φδνα ηαζ ηα ημνάθθζα, δεκ ιπμνμφκ κα 

ιεηαηζκδεμφκ. 

β.  Η αιμζαάδα ιεηαηζκείηαζ πάνδ ζηα ρεοδμπυδζα ιε αιμζααδμεζδή ηίκδζδ. 

 

14. Να αάθεηε ζε ηφηθμ ημ βνάιια ημ μπμίμ ακηζζημζπεί ζηδ θνάζδ πμο ζοιπθδ 

νχκεζ ζςζηά ηδκ πνυηαζδ. 

Α. Η ιέθζζζα είκαζ έκημιμ πμο: 

α. έπεζ ζπμκδοθζηή ζηήθδ α. ιπμνεί κα ημθοιπάεζ  β.πεηάεζ ιε ηδ αμήεεζα ιειανακςδχκ 

θηενχκ δ. ημ ζχια ηδξ έπεζ οδνμδοκαιζηυ ζπήια 

 

 

1 . Πνηεο θαηεγνξίεο ζθειεηνύ ππάξρνπλ θαη πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπο; 

Απάνηηζη 

Οζ θαηεγνξίεο ηνπ ζθειεηνύ είκαζ ηνεζξ: 

α. μ πδξνζηαηηθόο ζηεθεηυξ, 

α. μ ελδνζθειεηόο, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο μνβακζζιμφ, θαη 

β. μ εμσζθειεηόο, μ μπμίμξ ηαθφπηεζ ελςηενζηά ημκ μνβακζζιυ. 

Ο ξόινο ηνπ ζθειεηνύ είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυξ, ιζα ηαζ: 

οπμζηδνίγεζ ημ ζχια, 

δίκεζ ζημ ζχια ζπήια, 

ιαγί ιε ημοξ ιοξ ζοιαάθθεζ ζηδκ ηίκδζδ, 

πνμζηαηεφεζ ηα ιαθαηά ιένδ ημο ζχιαημξ (ζζπφεζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ελςζηεθεημφ ηαζ 

ημο εκδμζηεθεημφ), 

• αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβναζίαξ ημο ζχιαημξ (ζζπφεζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ ημο 

ελςζηεθεημφ). 

2. Πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε ζηήξημε θαη ε θίλεζε ζηα αζπόλδπια; 

Απάνηηζη 

Τα αζπόλδπια δελ δηαζέηνπλ ζπνλδπιηθή ζηήιε, δ μπμία είκαζ πανάηηδ- 

νζζηζηυ ημο εκδμζηεθεημφ, ηαζ ζημ παναηηδνζζηζηυ ημοξ αοηυ μθείθμοκ ημ υκμια ημοξ. 

Ονζζιέκα αζπυκδοθα, υπςξ δ άδξα, δ κέδνπζα ηαζ μ γεσζθώιεθαο, δζαεέημοκ 

πδξνζηαηηθό ζθειεηό, πάνδ ζημκ μπμίμ ζηδνίγεηαζ ημ ζχια ημοξ. Η ηίκδζδ επζηοβπάκεηαζ 

πάνδ ζηδ ζοκενβαζία ημο οδνμζηαηζημφ ζηεθεημφ ιε ημοξ ιοξ ημο ζχιαημξ. 

Τα αξζξόπνδα (έκημια, ηααμφνζα, ανάπκεξ η.ά), ηα μπμία ακήημοκ ηαζ αοηά ζηα 

αζπυκδοθα, δζαεέημοκ εμσζθειεηό. Η ηίκδζδ επζηοβπάκεηαζ πάνδ ζηδ ζοκενβαζία ημο 

ελςζηεθεημφ ιε ημοξ ιοξ ημο ζχιαημξ. 

      • Άθθα αζπυκδοθα, υπςξ ημ ιφδζ ηαζ ημ ζαθζβηάνζ, γμοκ πνμζηαηεοιέκα ιέζα ζε 

ηέθοθμξ ηαζ ηζκμφκηαζ ιε ηδ αμήεεζα ιοχκ πμο δζαεέημοκ. 

 

3.  Πώο πξαγκαηνπνηείηαη ε θίλεζε ζηα ζπνλδπισηά; 
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Απάνηηζη 

Όθα ηα ζπμκδοθςηά δζαεέημοκ ζπμκδοθζηή ζηήθδ, δ μπμία είκαζ ιένμξ ημο εκδμζηεθεημΰ 

ημοξ. Τα ζπνλδπισηά ηζκμφκηαζ πάνδ ζηδ ζπλεξγαζία κπώλ θαη ελδνζθειεηνύ (μ 

μπμίμξ είκαζ μζηέζκμξ ή πυκδνζκμξ). Η ηίκδζδ ημοξ πναβιαημπμζείηαζ ιε δζάθμνμοξ 

ηνυπμοξ (πεηχκηαξ, ημθοιπχκηαξ, πενπαηχκηαξ, ένπμκηαξ ηηθ. 

 

4. Να γξάςεηε κία παξάγξαθν ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνζθέξεη ν εμσζθειεηόο ζηα αξζξόπνδα. 

Απάνηηζη , 

Τα πθεμκεηηήιαηα ηα μπμία πνμζθένεζ μ ελςζηεθεηυξ ζηα ανενυπμδα είκαζ ηα 

ελήξ: 

α. ζηδνίγεζ ημ ζχια ημο γχμο, 

α. πνμζηαηεφεζ ημ ζχια ημο γχμο, 

β. αμδεά ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ οβναζίαξ ημο ζχιαημξ, 

δ. ζοιιεηέπεζ ζηδκ ηίκδζδ βζαηί είκαζ ανενςηυξ. 

 

Λέγονηαρ όηι ο εξωζκελεηόρ ηων απθπόποδων είναι απθπωηόρ αναθεπόμαζηε ζηο γεγονόρ όηι 

αποηελείηαι από πολλά μικπόηεπα κομμάηια, ηα οποία ζςνδέονηαι με ηέηοιο ηπόπο ώζηε να 

επιηπέπονηαι οι ηζκήζεζξ ηοςρ. 

 

5. Πνηα είλαη ηα βαζηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηνπο ζθειεηνύο ελόο πηελνύ, ελόο 

ζειαζηηθνύ θαη ελόο ςαξηνύ; 

Απάνηηζη 

Καζ δ βάηα ηδξ εζηυκαξ (εδθαζηζηυ) ηαζ ημ πμοθί ηαζ ημ ράνζ έπμοκ εκδμζηεθεημ ιε 

ηφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηδ ζπνλδπιηθή ζηήιε. Ο ζηεθεηυξ δδιζμονβεί θνηιόηεηεο (βζα 

πανάδεζβια ηδκ ηνακζαηή ημζθυηδηα), ιέζα ζηζξ μπμίεξ πνμθοθάζζμκηαζ πμθφηζια 

υνβακα, υπςξ μ εβηέθαθμξ. 

 

6. Πνηα ζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε θίλε 

ζε ζηνλ άλζξσπν; 
Απάνηηζη 

Η ηίκδζδ ζημκ άκενςπμ επζηοβπάκεηαζ πάνδ ζηδ ζοκενβαζία ημο:  

α. ενεζζηζημφ ζοζηήιαημξ (ζηεθεημφ),  

α. ιοσημφ ζοζηήιαημξ,  

β. ακαπκεοζηζημφ ζοζηήιαημξ, 

δ. ηοηθμθμνζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ ιεηαθένεζ ζοκεπχξ μλοβυκμ ηαζ ενεπηζηέξ μοζίεξ 

βζα κα ηαθοθεμφκ μζ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ηδξ ηίκδζδξ,  

ε. κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ημ μπμίμ έπεζ νυθμ ζοκημκζζηή. 

 

7.Τη πξνζθέξεη ν ζθειεηόο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό; 

Απάνηηζη 

Ο ζηεθεηυξ είκαζ ζδζαίηενα πμθφηζιμξ βζα ημκ ακενχπζκμ μνβακζζιυ, δζυηζ: 

πνμζθένεζ ζηήνζλδ, 

είκαζ απαναίηδημξ βζα ηδκ πναβιαημπμίδζδ ηςκ ηζκήζεςκ, 

πνμζηαηεφεζ πμθφηζια υνβακα ζε δζάθμνεξ ημζθυηδηεξ πμο ζπδιαηίγεζ, 

θεζημονβεί ςξ απμεήηδ ημο αζαεζηίμο, ημ μπμίμ είκαζ απαναίηδημ ζημκ μνβακζζιυ, θεζημονβεί 
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ςξ αζιμπμζδηζηυ υνβακμ. Σοβηεηνζιέκα ζημκ ενοενυ ιοεθυ ηςκ μζηχκ, μ μπμίμξ ανίζηεηαζ 

ζε ημζθυηδηεξ ζημ εζςηενζηυ ηςκ μζηχκ, πανάβμκηαζ ηφηηανα ημο αίιαημξ. 

 

8. Πνηα είλαη ηα νζηά ηνπ ζθειεηνύ ηνπ αλζξώπνπ; 

Απάνηηζη 

Τα μζηά ημο ζηεθεημφ ημο ακενχπμο δζαηνίκμκηαζ ζε: 

•νζηά ηεο θεθαιήο. Τέημζα μζηά είκαζ ημ ιεηςπζαίμ, ηα δφμ μζηά ηδξ άκς 

βκάεμο, δ ηάης βκάεμξ, ηα γοβςιαηζηά η.ά. 

νζηά ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο. Τα μζηά αοηά είκαζ μζ ζπυκδοθμζ. 

νζηά ηνπ ζώξαθα. Τα μζηά ημο εχναηα είκαζ ηα 12 γεφβδ πθεονχκ ηαζ ημ ζηένκμ. 

νζηά ησλ άθξσλ. Σηα μζηά ηςκ άλσ άθξσλ ακήημοκ ηα μζηά ημο χιμο (ηθείδα ηαζ ςιμπθάηδ), 

ημ αναπζυκζμ μζηυ, δ ηενηίδα, δ ςθέκδ ηαζ ηα μζηά ημο πενζμφ. Σηα μζηά ηςκ θάησ άθξσλ 

ακήημοκ ηα ακχκοια μζηά, ημ ιδνζαίμ μζηυ, δ ηκήιδ, δ πενυκδ ηαζ ηα μζηά ημο άηνμο 

πμδζμφ. 

 

9. Τη είλαη νη κεζνζπνλδύιηνη δίζθνη θαη ηη ν ζπνλδπιηθόο ζσιήλαο; 

Απάνηηζη 

Μεζνζπνλδύιηνη δίζθνη είκαζ εθαζηζημί δίζημζ, μζ μπμίμζ οπάνπμοκ ακάιεζα ζηα μζηά 

ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ, δδθαδή ακάιεζα ζημοξ ζπμκδφθμοξ. Σπνλδπιηθόο ζσιήλαο είκαζ 

μ ζςθήκαξ, μ μπμίμξ ζπδιαηίγεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ζπμκδοθζηήξ ζηήθδξ. Σημ εζςηενζηυ 

ημο ζςθήκα αοημφ πνμθοθάζζεηαζ μ κςηζαίμξ ιοεθυξ. 
 

 

 

 


