
 

1.Δίνονται τα οςτά:   το μθριαίο οςτό,  επιγονατίδα,  κερκίδα, το μετωπιαίο,  ωλζνθ ,  

κνιμθ, περόνθ,  βρεγματικά,  το βραχιόνιο,  τα   ηυγωματικά,  τα οςτά του ταρςοφ, 

φάλαγγεσ των δακτφλων,  τα κροταφικά 

Να απαντιςετε ποια από τα οςτά αυτά ανικουν  ςτα οςτά τθσ κεφαλι και  ποια ςτα 

οςτά του άνω άκρου 

2.Σε τι χρηςιμεφει το ξφλωμα ςτα φυτά;  

Το ξφλωμα ςτθρίηει το φυτό χάρθ ςτουσ αγωγοφσ του, των οποίων τα τοιχϊματα 

αποτελοφνται από μία ςκλθρι και αδιάβροχθ ουςία. Το ξφλωμα αποτελεί επίςθσ το 

κφριο ςυςτατικό του ξφλου των δζντρων (επενδφει τον κορμό και ζτςι ςτθρίηονται 

μζχρι και τεράςτια δζντρα). Όςον αφορά ςτθ μεταφορά ουςιϊν, μζςω του 

ξυλϊματοσ μεταφζρονται όλεσ οι απαραίτθτεσ κρεπτικζσ ουςίεσ (νερό και 

διαλυμζνα ιόντα) από τθ ρίηα μζχρι τα φφλλα του φυτοφ. 

3.Χαρακτηρίςτε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτέσ (Σ) ή ωσ Λανθαςμένεσ (Λ) : 

Τα άλατα των οςτϊν είναι άλατα κείου και φωςφόρου    

 

Τα κφτταρα των οςτϊν ονομάηονται οςτεοκφτταρα    

Τα φυτά διακζτουν μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ.  

Όλοι οι ηωικοί οργανιςμοί μποροφν να μετακινθκοφν.  

Μικροοργανιςμοί όπωσ θ αμοιβάδα μποροφν να μετακινοφνται για τθ ςφλλθψθ τθσ 

τροφισ τουσ.  

Τα φίδια μετακινοφνται ζρποντασ    

Στο διάςτρεμμα ςυμβαίνει μετακίνθςθ των οςτϊν    

 

Κάταγμα είναι το ςπάςιμο των οςτϊν    

Όλοι οι ηωικοί οργανιςμοί μετακινοφνται, 

 Η αμοιβάδα κινείται με προςωρινζσ προεκβολζσ που ςχθματίηει, 

Το φλοίωμα εξυπθρετεί τθ ςτιριξθ των φυτϊν. 

 Ο ενδοςκελετόσ βοθκά ςτθ διατιρθςθ τθσ υγραςίασ του ςϊματοσ, 

Η μζλιςςα διακζτει υδροςτατικό ςκελετό. 

Τα φίδια πραγματοποιοφν οφιοειδι κίνθςθ προκειμζνου να μετακι- 

νθκοφν. 



 Τα περιςςότερα οςτά των πτθνϊν είναι κοφφια, 

Για να γίνει ζκταςθ του κάτω άκρου ςτον άνκρωπο, ςυςτζλλεται ο 

μυσ ο οποίοσ Βρίςκεται ςτο πίςω μζροσ του μθροφ μασ και χαλαρϊ 

νει ο μυσ ο οποίοσ Βρίςκεται ςτο μπροςτινό μζροσ του μθροφ μασ. 

Β.Να ραξαθηεξίζεηε κε (Σ) ηηο ζωζηέο θαη κε (Λ) ηηο ιαλζαζκέλεο πξνηάζεηο. 
 
1. Όινη νη δωηθνί νξγαληζκνί κεηαθηλνύληαη. 
2. Η ακνηβάδα θηλείηαη κε πξνζωξηλέο πξνεθβνιέο πνπ ζρεκαηίδεη. 
3. Τν θινίωκα εμππεξεηεί ηε ζηήξημε ηωλ θπηώλ. 
4.Οη κύεο ζηα ηνηρώκαηα ηνπ εληέξνπ αλήθνπλ ζηνπο ιείνπο κπο. 
5. Η πεξόλε είλαη νζηό ηωλ άλω άθξωλ ηνπ αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ. 
6.Ο λνηηαίνο κπειόο πξνθπιάζζεηαη κέζα ζηνλ ζπνλδπιηθό ζωιήλα. 

 

4.Σςμπληπώζηε ηα κενά με ηιρ ζωζηέρ λέξειρ : 

Τα αξζξόπνδα δηαζέηνπλ εξωζκελεηό ελώ ηα ζειαζηηθά ενδοζκελεηό . Τν 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζθειεηνύ ηωλ ζπνλδπιωηώλ είλαη ε ζπονδςλική ζηήιε. Απηή 

απνηειείηαη από ζπονδύλοςρ, νη νπνίνη ζρεκαηίδνπλ ηνλ ζπονδςλικό ζωιήλα. 

Η ζπνλδπιηθή ζηήιε απνηειείηαη από  ……….. νη νπνίνη είλαη ηνπνζεηεκέλνη ν έλαο 

πάλω ζηνλ άιιν θαη ζρεκαηίδνπλ ηνλ ……….. Μεηαμύ ηωλ ζπνλδύιωλ βξίζθνληαη 

νη   …………….. δίζθνη νη νπνίνη είλαη ειαζηηθνί  

Τξ ποωςόζωξ παοαμήκιξ κιμείςαι με ςη Βξήθεια ........................... , εμώ η εσγλήμη 

κιμείςαι με ςη Βξήθεια ...................  

 
Τα ζώα ςα ξπξία δεμ έυξσμ ρπξμδσλική ρςήλη ξμξμάζξμςαι .............................  

 
Η ύδοα, ξιρπόγγξικαιςα κξοάλλια, αμ και είμαι ........................ ζξσμ ..................  

ρςξμ Βσθό. 

 

Οι μύκηςεπ, όπωπ και ςα τσςά, διαθέςξσμ ..................................................  ...  με 

Διατξοεςική όμωπ υημική ρύρςαρη 

 

Τξ………… ................... ενσπηοεςεί ςη ρςήοινη ςξσ τσςξύ. 

 
Ο γεωρκώληκαπ έυει .......................... ρκελεςό, εμώ η μέλιρρα έυει…………. 

 

Τα τίδια μεςακιμξύμςαι ..........................  .  .  

 

Τα πεοιρρόςεοα ξρςά ρςα πςημά είμαι .............................  

 

Η πςήρη ςωμ ζώωμ διεσκξλύμεςαι από ςξ .........................  ..  ρυήμα. 

 

Η μέλιρρα πεςάει με ςη Βξήθεια .......................... τςεοώμ. 



5. Eπιλέξηε ηη ζωζηή απάνηηζη : 

1.Γηα ηελ θίλεζε ζηνλ άλζξωπν    

ζπλεξγάδνληαη πνιιά ζπζηήκαηα  

ρξεηάδνληαη κόλν νη κύεο 

δελ ζπκκεηέρεη ην λεπξηθό ζύζηεκα  

 

2,Η άλω γλάζνο αλήθεη   

ζην ζώξαθα  

ζηα άλω άθξα  

ζηα νζηά ηεο θεθαιήο 

3,Τα θπηηθά θαη δωηθά θύηηαξα 

 είλαη όκνηα 

 θέξνπλ θαη ηα δύν θπηηαξηθό ηνίρωκα 

 έρνπλ δηαθνξέο 

 

4.Τα θπηά 

 δελ κεηαθηλνύληαη θαη δελ πξαγκαηνπνηνύλ θηλήζεηο 

 δελ κεηαθηλνύληαη αιιά πξαγκαηνπνηνύλ θηλήζεηο  

 κεηαθηλνύληαη θαη θηλνύληαη    

Ο γεωζθώιεθαο κεηαθηλείηαη κε ηε βνήζεηα   

 εξωςκελετοφ 
 μυϊκϊν ινϊν 
 μυϊν και τριχιδίων 

Η θεξθίδα είλαη νζηό    

 ηνπ ζώξαθα 

 ηνπ θάηω άθξνπ 

 ηνπ άλω άθξνπ 

 

Τν κεξηαίν νζηό είλαη    

 ηνπ θνξκνύ 

 ηωλ θάηω άθξωλ 



 ηωλ άλω άθξωλ 

 

.Τν μύιωκα είλαη ρξήζηκν ζηα θπηά γηα 
α) ηελ ζηήξημε ηνπο. 
β) ηελ ζηήξημε θαη ηελ θίλεζε ηνπο. 
γ) λα ηξέθνληαη ηα θπηνθάγα δώα. 
δ) λα κεηαθηλνύληαη. 
 
Τα πηελά; 
α) έρνπλ εμωζθειεηό. 
β) είλαη αζπόλδπια. 
γ) έρνπλ νζηά θνίια (θνύθηα) γεκάηα αέξα. 
δ) ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β, θαη γ. 
 
Πνηό από ηα παξαθάηω είλαη νζηό ηνπ αλζξώπηλνπ θξαλίνπ; 
α) ην βξεγκαηηθό. 
β) ε θεξθίδα. 
γ) ε θιείδα. 
δ) ην ζηέξλν. 
 
Τα νζηά απνηεινύληαη από: 
α) θύηηαξα πνπ νλνκάδνληαη νζηενθύηηαξα. 
β) άιαηα (αζαβεζηίνπ θαη θωζθόξνπ) πνπ ηα θάλνπλ ζθιεξά. 
γ) νζηενθύηηαξα, άιαηα θαη άιιεο νπζίεο πνπ ηνπο πξνζδίδνπλ ειαζηηθόηεηα. 
δ) ηίπνηα από ηα παξαπάλω. 
 
Ο θαξδηαθόο κπο: 
α) είλαη ζθειεηηθόο κπο. 
β) είλαη ιείνο κπο. 
γ) ιεηηνπξγεί κε ηε ζέιεζε καο. 
δ) όια ηα παξαπάλω α, β θαη γ είλαη ζωζηά. 
 
Η ζπνλδπιηθή ζηήιε: 

α) είλαη κέξνο ηνπ ελδνζθειεηνύ ηωλ ζπνλδπιωηώλ. 
β) βξίζθεηαη ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δηαζέηνπλ εμωζθειεηό. 
γ) είλαη κέξνο ηνπ εμωζθειεηνύ ηωλ εληόκωλ. 
δ) βξίζθεηαη ζε όινπο ηνπο νξγαληζκνύο πνπ δελ κπνξνύλ λα 
κεηαθηλεζνύλ. 

 

 

 

 

 


