
1. Να τοποκετιςετε ςτθ ςειρά τισ παρακάτω λζξεισ για να οικοδομιςετε ζνα ηωικό 
οργανιςμό: 
ιςτόσ , όργανο, κφτταρο, οργανιςμόσ, ςφςτθμα οργάνων. 

2. Τι είναι τα μιτοχόνδρια, που βρίςκονται και ποια είναι θ λειτουργία τουσ; 

3. Συμπλθρϊςτε δίπλα ςε κάκε περιγραφι το όνομα του οργανιδίου ι τθσ δομισ. 
- Ελζγχει τθ διζλευςθ ουςιϊν από και προσ το κφτταρο: ………………………………… 
- Εκεί γίνεται θ φωτοςφνκεςθ: ……………………………………. 
- Αποτελείται από κυτταρίνθ και περιβάλλει το φυτικό κφτταρο: ……………………………………… 
- Ελζγχει τθ δομι και τισ λειτουργίεσ του κυττάρου: ………………………………… 
- Χϊροσ αποκικευςθσ νεροφ και άλλων ουςιϊν ςτο φυτικό κφτταρο: …………………………….. 
- Καλφπτει το χϊρο ανάμεςα ςτθν κυτταρικι μεμβράνθ και τον πυρινα: 
………………………………… 

4. Ποιεσ είναι οι χαρακτθριςτικζσ  λειτουργίεσ των ηωντανϊν οργανιςμϊν;  

5. Τι είναι οι χλωροπλάςτεσ, που βρίςκονται και ποιοσ είναι ο ρόλοσ τουσ; 

6. Ποιοσ είναι ο ρόλοσ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ; 

7. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β: 

           Α                                   Β 
Μιτοχόνδρια Ανταλλαγι ουςιϊν με το περιβάλλον. 
Πυρινασ Διατιρθςθ ςχιματοσ του φυτικοφ κυττάρου. 
Χυμοτόπιο Οργανίδιο που κάνει τθ φωτοςφνκεςθ. 
Κυτταρικι μεμβράνθ Εργοςτάςια παραγωγισ ενζργειασ. 

Κυτταρικό τοίχωμα Ύπαρξθ γενετικοφ υλικοφ. 
Χλωροπλάςτεσ Διαυγισ ηελατινϊδθσ μάηα. 
Κυτταρόπλαςμα Χϊροσ αποκικευςθσ νεροφ και άλλων ουςιϊν. 

 

8. . Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β: 

           Α                                   Β 
Αναπνοι Αντίδραςθ ςτισ μεταβολζσ του περιβάλλοντοσ. 
Αναπαραγωγι Απελευκζρωςθ ενζργειασ. 
Ανάπτυξθ  Δθμιουργία νζων απογόνων. 
Απζκκριςθ Αποβολι άχρθςτων ουςιϊν. 
Ερεκιςτικότθτα Η διαδικαςία ωρίμανςθσ των οργανιςμϊν. 

 

9. Σε τι διαφζρει θ ανάπτυξθ των ηϊων από τθν ανάπτυξθ των φυτϊν; 

10. Τι είναι το κφτταρο; Ποια τα είδθ των ευκαριωτικϊν κυττάρων;  

11. Να ςθμειϊςετε ςωςτό ι λάκοσ ςτισ παρακάτω προτάςεισ: 
- Το μεγαλφτερο μζροσ του γενετικοφ υλικοφ των κυττάρων βρίςκεται ςτα μιτοχόνδρια. 
………………. 
- Το κυτταρικό τοίχωμα περιβάλλει τα ηωικά κφτταρα. …………………. 
- Τα οργανίδια που περιζχουν χλωροφφλλθ είναι οι χλωροπλάςτεσ. …………………. 
- Τα εργοςτάςια παραγωγισ ενζργειασ των κυττάρων είναι τα χυμοτόπια. …………………….. 



- Η κυτταρικι μεμβράνθ ελζγχει τθν είςοδο και τθν ζξοδο των ουςιϊν ςτο κφτταρο. 
………………….. 

12. Να αντιςτοιχίςετε τουσ όρουσ τθσ ςτιλθσ Α με τισ προτάςεισ τθσ ςτιλθσ Β: 

           Α                                   Β 

Ιςτόσ Δομικι και λειτουργικι μονάδα του οργανιςμοφ. 

Σφςτθμα οργάνων Σφνολο όμοιων μορφολογικά κυττάρων και ειδικευμζνων 

Οργανιςμόσ Αποτελείται από διαφορετικοφσ ιςτοφσ και κάνει μια ςυγκεκριμζνθ 
λειτουργία. 

Κφτταρο Σφνολο οργάνων που ςυνεργάηονται  για μια ευρφτερθ λειτουργία. 

Όργανο Αποτελείται από ζνα ςφνολο οργανικϊν ςυςτθμάτων. 

 

13. Να ςυμπλθρώςετε τα κενά ςτισ παρακάτω προτάςεισ: 
- Στα μιτοχόνδρια των κυττάρων γίνεται …………………………………. 
- Ο πυρινασ ζχει ςυγκεντρωμζνο μεγάλο μζροσ του ………………………………., όπου είναι 
αποκθκευμζνεσ  
…………………………….., για να ελζγχονται οι …………………………… του κυττάρου. 
- Στουσ χλωροπλάςτεσ περιζχεται θ ……………………………. Και γίνεται μια διαδικαςία που 
λζγεται ………………………….. 
- Τα κφτταρα που διακζτουν πυρινα ονομάηονται …………………………….. 
- Το κυτταρικό τοίχωμα υπάρχει μόνο ςτα ………………………… κφτταρα. 
 
14. Σε ποια χαρακτθριςτικά διαφζρουν τα φυτά από τα ηώα; 

Απάντθςθ: Τα φυτά από τα ηϊα διαφζρουν: 
- Στθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ. Τα φυτά δεν μετακινοφνται, αντίκετα με τα ηϊα. 
- Στον τρόπο εξαςφάλιςθσ τροφισ. Τα φυτά φωτοςυνκζτουν και παράγουν τθν τροφι τουσ, 
ενϊ τα ηϊα τισ βρίςκουν ζτοιμεσ. 
- Στον τρόπο απζκκριςθσ. Τα φυτά απεκκρίνουν αποκθκεφοντασ τισ άχρθςτεσ ουςίεσ ςτα 
φφλλα, τα οποία κάποια ςτιγμι πζφτουν, ενϊ τα ηϊα με άλλουσ τρόπουσ, όπωσ ο ιδρϊτασ 
και τα οφρα. 
- Στον τρόπο ανάπτυξθσ. . Η ανάπτυξθ των ηϊων ςταματά ςε κάποια θλικία και τότε ζχουν 
το τελικό τουσ μζγεκοσ, που είναι διαφορετικό για κάκε οργανιςμό. Τα φυτά αυξάνουν το 
φψοσ και το πάχοσ του βλαςτοφ τουσ και δθμιουργοφν νζα φφλλα και βλαςτοφσ. 
- Στθν οργάνωςθ των κυττάρων τουσ. Τα φυτικά κφτταρα διακζτουν επιπλζον κυτταρικό 
τοίχωμα, χλωροπλάςτεσ και χυμοτόπια. 
- Στθν οργάνωςθ του ςϊματοσ τουσ. Τα φυτά δεν διακζτουν ςυςτιματα οργάνων. 
 
15. Τι είναι ερεκιςτικότθτα; Δώςτε παραδείγματα. 

Ερεκιςτικότθτα είναι θ ικανότθτα των οργανιςμϊν να αντιλαμβάνονται τισ μεταβολζσ ςτο 
περιβάλλον τουσ, και να αντιδροφν ανάλογα, προςπακϊντασ να εξαςφαλίςουν καλφτερεσ 
ςυνκικεσ για τθν επιβίωςθ και αναπαραγωγι τουσ.  
- Οι ςαφρεσ, όταν κάνει ηζςτθ, προςτατεφονται ςτθ ςκιά, για να διατθριςουν τθ 
κερμοκραςία του ςϊματοσ τουσ ςτακερι. 
- Τα ςαλιγκάρια τρυπϊνουν ςτο χϊμα για να αποφφγουν τθν ξθραςία. 
- Τα φυτά ςτρζφουν τα φφλλα τουσ προσ το φωσ. 
 

16.Πωσ ςυνεργάηονται τα κφτταρα ενόσ πολυκφτταρου οργανιςμοφ; 



Η δομι και οι λειτουργίεσ του κυττάρου τα επιτρζπουν: 
- να εξαςφαλίηουν ενζργεια, 
- να διατθροφν τθν εςωτερικι τουσ οργάνωςθ, 
- να επικοινωνοφν με το περιβάλλον τουσ, 
- να ςυνεργάηονται 
 
17,Τι είναι ιςτόσ, τι όργανο και τι ςφςτθμα οργάνων; 

- Ιςτόσ είναι ζνα ςφνολο κυττάρων που ζχουν παρόμοια μορφι και λειτουργία, π.χ. 
νευρικόσ ιςτόσ,  μυϊκόσ ιςτόσ. 
- Όργανο είναι ζνα ςφνολο από διάφορουσ ιςτοφσ που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, π.χ. θ 
καρδιά, ο εγκζφαλοσ, τα φφλλα, τα άνκθ. Ζνα όργανο δεν μπορεί να επιτελζςει μόνο του 
μια λειτουργία. 
-  Σφςτθμα οργάνων είναι ζνα ςφνολο οργάνων που ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ για να 
πραγματοποιθκεί μια ςυγκεκριμζνθ λειτουργία, π.χ. θ καρδιά, οι αρτθρίεσ και οι φλζβεσ 
αποτελοφν το κυκλοφορικό ςφςτθμα. 

18,Από τι αποτελείται  ζνασ πολυκφτταροσ ηωικόσ οργανιςμόσ; 

Σε ζνα πολυκφτταρο ηωικό οργανιςμό, τα κφτταρα ςχθματίηουν ιςτοφσ. Διαφορετικοί ιςτοί  
δθμιουργοφν τα όργανα. Τα διάφορα όργανα αποτελοφν ζνα ςφςτθμα οργάνων. Άρα ζνασ 
πολυκφτταροσ ηωικόσ οργανιςμόσ αποτελείται από ςυςτιματα οργάνων, τα οποία 
ςυνεργάηονται και λειτουργοφν ςυντονιςμζνα. 

19. Από τι αποτελείται  ζνασ πολυκφτταροσ φυτικόσ οργανιςμόσ; 

Σε ζνα πολυκφτταρο φυτικό οργανιςμό, τα φυτικά κφτταρα ςχθματίηουν ιςτοφσ. 
Διαφορετικοί ιςτοί δθμιουργοφν τα φυτικά όργανα. Τα φυτικά όργανα ςυνεργάηονται 
μεταξφ τουσ για τθν πραγματοποίθςθ διάφορων λειτουργιϊν και ςχθματίηουν το φυτικό 
οργανιςμό. Τα φυτά δεν διακζτουν ςυςτιματα οργάνων. 

 
 


