
Βηνινγία α γπκλαζίνπ    Πέςε 
 
1.Σπµπιήξσζε ηα θελά ζην παξαθάησ θείµελν: 
Οη δσληαλνί νξγαληζµνί βξίζθνπλ µέζα ζηηο ηξνθέο ηελ .............................. 
πνπ ηνπο ρξεηάδεηαη γηα λα δήζνπλ. Σπλήζσο απηό γίλεηαη ηξώγνληαο άιινπο 
.............................. ή νπζίεο πνπ πξνέξρνληαη από απηνύο (γηα παξάδεηγµα, 
µία γάηα πνπ ηξώεη έλα πνληίθη ή έλαο ζθύινο πνπ πίλεη γάια). Απηνύ ηνπ 
είδνπο νη νξγαληζµνί νλνµάδνληαη .............................. . Γηα λα δηαζπάζνπλ 
ηε ηξνθή ηνπο, ρξεζηµνπνηνύλ εηδηθέο ρεµηθέο νπζίεο πνπ νλνµάδνληαη 
.............................. . 
Μία εηδηθή θαηεγνξία είλαη νη νξγαληζµνί πνπ νλνµάδνληαη 
.............................., νη νπνίνη ηξέθνληαη µε νπζίεο λεθξώλ νξγαληζµώλ. Έλα 
παξάδεηγµα ηέηνηνπ νξγαληζµνύ είλαη ηα .............................. . 
Υπάξρνπλ όµσο θαη νξγαληζµνί πνπ ηξέθνληαη µε νπζίεο πνπ δελ ππάξρνπλ 
έηνηµεο ζην πεξηβάιινλ. Απηνί νη νξγαληζµνί νλνµάδνληαη .............................. 
θαη θαηαζθεπάδνπλ µόλνη ηνπο ηηο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη. Απηό γίλεηαη µε µία 
δηαδηθαζία πνπ νλνµάδεηαη .............................. 

2.Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη 
ιαλζαζµέλεο; 
Βάιε Χ ζην θαηάιιειν θνπηάθη. 
1. Η ρνιή πνπ παξάγεηαη ζην πάγθξεαο θαηεπζύλεηαη ζην ιεπηό έληεξν 
µέζσ ηεο ρνιεδόρνπ θύζηεο. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
2. Σε όινπο µνλνθύηηαξνπο νξγαληζµνύο πξαγµαηνπνηείηαη 
ελδνθπηηαξηθή πέςε. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
3. Οη αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεµέλνη ζην αλζξώπηλν πεπηηθό ζύζηεµα 
είλαη νη ζηεινγόλνη αδέλεο, ην ζηνµάρη θαη ην πάγθξεαο. 
4. ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

5. Τα ιίπε ρξεζηµνπνηνύληαη από ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζµό γηα λα 
απνζεθεύεη ελέξγεηα. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
6. Γηα λα πξαγµαηνπνηεζεί ε θσηνζύλζεζε ρξεηάδνληαη δηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα, λεξό θαη ειηαθή ελέξγεηα. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
7. Τα έλδπµα πνπ ππάξρνπλ ζην ζηνµάρη πξνζηαηεύνπλ ηνλ νξγαληζµό 
από ηνπο µηθξννξγαληζµνύο πνπ ππάξρνπλ ζηελ ηξνθή. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
8. Τα θπηά ρξεζηµνπνηνύλ ηηο ξίδεο ηνπο γηα λα πάξνπλ γιπθόδε από ην 
έδαθνο. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

3.Σπµπιήξσζε ηα θελά ζην παξαθάησ θείµελν: 



Η αµνηβάδα είλαη έλαο ................................. νξγαληζµόο.  
Γηα λα ηξαθεί ρξεζηµνπνηεί ηα ............................. ηεο, µε ηα νπνία ζηγά-ζηγά 
πεξηθιείεη ηελ ηξνθή ηεο µέζα ζην .................................. ηεο. Εθεί δηαζπά ηελ 
ηξνθή µε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ρεµηθώλ νπζηώλ. Όζεο νπζίεο είλαη άρξεζηεο, 
απνβάιινληαη ζην πεξηβάιινλ. Απηή είλαη ε δηαδηθαζία ηεο 
............................. . Απηή ε µνξθή πέςεο νλνµάδεηαη ............................... 
Πεξηζζόηεξν ζύλζεηνη νξγαληζµνί έρνπλ δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο λα βξίζθνπλ 
ηηο νπζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα δήζνπλ. Γηα παξάδεηγµα, ππάξρνπλ απηνί 
πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο µέζα ηνπο: είλαη ε θαηεγνξία ησλ 
νξγαληζµώλ πνπ νλνµάδνληαη ............................... . Τέηνηνο νξγαληζµόο 
είλαη θαη έλα πεύθν, ην νπνίν θαηαζθεπάδεη ηηο απαξαίηεηεο νπζίεο, µε µηα 
δηαδηθαζία πνπ νλνµάδεηαη ............................... θαη πξαγµαηνπνηείηαη ζε 
εηδηθά νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνύ θπηηάξνπ, ηνπο .............................. . 

4.Πνηεο από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο είλαη 
ιαλζαζµέλεο; 
Βάιε Χ ζην θαηάιιειν θνπηάθη. 
1. Τν ζάιην πεξηέρεη έλδπµα πνπ δηαζπνύλ ηηο πξσηεῒλεο. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
2. Οη αδέλεο πνπ είλαη πξνζαξηεµέλνη ζην αλζξώπηλν πεπηηθό ζύζηεµα 
είλαη νη ζηεινγόλνη αδέλεο, ην ζπθώηη θαη ην πάγθξεαο. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
3. Γηα λα πξαγµαηνπνηεζεί ε θσηνζύλζεζε ρξεηάδνληαη νμπγόλν, λεξό θαη 
ειηαθή ελέξγεηα. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 

4. Γηα λα δεµηνπξγήζεη ην ζώµα µαο θαηλνύξγηα θύηηαξα ρξεηάδεηαη 
πξσηετλεο. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
5. Η αµπιάζε είλαη έλα έλδπµν πνπ παξάγεηαη ζην ζπθώηη. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
6. Οη νξγαληζµνί πνπ θαηαζθεπάδνπλ µόλνη ηνπο ηε ηξνθή ηνπο 
νλνµάδνληαη θαηαλαισηέο. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 
 
7. Ο µεηαβνιηζµόο πξαγµαηνπνηείηαη µε ηε βνήζεηα νπζηώλ πνπ 
νλνµάδνληαη έλδπµα. 
ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ 


