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1. Ο Ρ. Χνπθ κίιεζε γηα πξώηε θνξά γηα θύηηαξα όηαλ παξαηήξεζε ζην κηθξνζθόπηό ηνπ: 

α. ηνκή θπηηθνύ ηζηνύ,  
β. ηνκή δσηθνύ ηζηνύ,  
γ. ιεπηή ηνκή θειινύ,  
δ. όξγαλα αλζξώπνπ. 
 

2. ύκθσλα κε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία: 

α. όια ηα θύηηαξα πεξηβάιινληαη από πιαζκαηηθή κεκβξάλε, ε νπνία δνκείηαη από ιηπίδηα θαη 
πξσηεΐλεο. 
β. ηα θύηηαξα δηαθξίλνληαη ζε επθαξπσηηθά θαη πξνθαξπσηηθά κε βάζε ηελ ύπαξμε ή όρη ππξεληθήο 
κεκβξάλεο. 
γ. νη νξγαληζκνί δηαθξίλνληαη ζε κνλνθύηηαξνπο, νη νπνίνη είλαη νξαηνί κε ην νπηηθό κηθξνζθόπην, θαη ζε 
πνιπθύηηαξνπο, 
 δ. ε ζεκειηώδεο δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ησλ νξγαληζκώλ είλαη ην θύηηαξν θαη θάζε θύηηαξν 
πξνέξρεηαη από άιιν θύηηαξν. 
 

3.Ο ξόινο ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο πνπ πεξηβάιιεη θάζε θύηηαξν είλαη λα:  

α. δηαρσξίδεη ην θύηηαξν από ην πεξηβάιινλ ηνπ. 
β. ειέγρεη ηηο νπζίεο πνπ εηζέξρνληαη ή εμέξρνληαη από ην θύηηαξν,  
γ. εμππεξεηεί ηελ επηθνηλσλία ηνπ θπηηάξνπ κε ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ, 
 δ. εμαζθαιίδεη όια όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ. 
 
4.Ση είλαη ην ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν; 

α. Έλα νξγαλίδην ηνπ θπηηάξνπ ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε θσηνζύλζεζε. 
β. Έλα ζύζηεκα κεκβξαλώλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πιαζκαηηθή θαη ηελ ππξεληθή κεκβξάλε,  
γ. Σν θέληξν ειέγρνπ ηνπ θπηηάξνπ. 
δ. Έλα ζύλνιν από πεπιαηπζκέλνπο κεκβξαλώδεηο ζάθνπο. 
 

5.Σα επθαξπσηηθά θύηηαξα δηαζέηνπλ ππξήλα κε ζρήκα ζθαηξηθό ή σνεηδέο, ν νπνίνο: 

α. πεξηβάιιεηαη από δηπιή ππξεληθή κεκβξάλε κε πόξνπο,  
β. θέξεη ην γελεηηθό πιηθό όπνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο νη πιεξνθνξίεο γηα όια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 
θπηηάξνπ,  
γ. απνηειεί ην «θέληξν ειέγρνπ» γηα όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηηάξνπ,  
δ. πξαγκαηνπνηεί όια όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ. 
 

6.Έλα κπτθό θύηηαξν ηνπ αλζξώπνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλαλ πνιύ κεγάιν αξηζκό: 

α. ιπζνζσκάησλ, β. ρπκνηνπίσλ, γ. θελνηνπίσλ. δ. κηηνρνλδξίσλ 

 

7.ε έλα θσηνζπλζεηηθό θύηηαξν κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε πνιιά κηθξά νξγαλίδηα κε θαθνεηδέο 

ζρήκα θαη πξάζηλν ρξώκα. Σα νξγαλίδηα απηά νλνκάδνληαη: 
α. ρισξνπιάζηεο. β. ρπκνηόπηα, γ. κηηνρόλδξηα, δ. ξηβνζώκαηα. 

8.Έλαο καζεηήο παξαηεξεί έλα θύηηαξν ζην κηθξνζθόπην θαη θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα όηη είλαη 

επθαξπσηηθό. Πνηα δνκή ηνπ θπηηάξνπ ηνλ βνήζεζε λα νδεγεζεί ζε απηό ην ζπκπέξαζκα; 

α. Σν ξηβόζσκα. 
 β. Η πιαζκαηηθή κεκβξάλε,  
γ. Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα, 
 δ. Ο ππξήλαο. 
 
9.ε έλα θύηηαξν ε ζύλζεζε ιηπηδίσλ θαη ε απνζήθεπζε πξσηετλώλ γίλεηαη: 

α. ζηα ξηβνζώκαηα. 
β. ζηα κηηνρόλδξηα, 
γ. ζην ιείν ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν, 
δ. ζην αδξό ελδνπιαζκαηηθό δίθηπν. 
 

10.Οη ρισξνπιάζηεο είλαη νξγαλίδηα ζηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε θσηνζύλζεζε. θαηά ηελ 

νπνία: 

α. απειεπζεξώλεηαη ελέξγεηα από ηε δηάζπαζε νξγαληθώλ ελώζεσλ κε ηε βνήζεηα εηδηθώλ ελδύκσλ. 
β. απιά αλόξγαλα κόξηα κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθά κε ηε βνήζεηα ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη ηεο 
ρισξνθύιιεο,  
γ. δηαζπώληαη νπζίεο θαη κηθξννξγαληζκνί κε ηε βνήζεηα δξαζηηθώλ ελδύκσλ. 
δ. γίλεηαη ε ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ζηνλ 
ππξήλα. 
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11.Σν θπηηαξηθό ηνίρσκα πνπ πεξηβάιιεη ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ θπηηθώλ θπηηάξσλ: 

α. απνηειείηαη θπξίσο από θπηηαξίλε,  
β.είλαη ζπκπαγέο θαη αλζεθηηθό, 
γ.έρεη ζηεξηθηηθό ξόιν. 
δ. πξαγκαηνπνηεί όια όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ 
. 

12.Σα ρπκνηόπηα είλαη θελνηόπηα ηα νπνία ζπλαληάκε ζηα θπηηθά θύηηαξα θαη είλαη: 

α. απνζήθεο ζξεπηηθώλ νπζηώλ,  
β. θπζηίδηα πνπ πεξηέρνπλ δξαζηηθά έλδπκα, 
 γ. γεκάηα ρισξνθύιιε γηα ηε θσηνζύλζεζε. 
δ. νξγαλίδηα ζηα νπνία πινπνηνύληαη όια όζα αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ. 
 
13.Πνηνη είλαη νη πιένλ ραξαθηεξηζηηθνί πξνθαξπσηηθνί κηθξννξγαληζκνί; 

α. Σα πξσηόδσα. 
β.Σα βαθηήξηα, 
γ.Οι κύθεηεο, 

δ.Σα θύθε. 
 
14.Σα ελδνζπόξηα είλαη αλζεθηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ πνπ ζρεκαηίδνληαη: 

α. όηαλ γίλεηαη πξσηετλνζύλζεζε ζηα ειεύζεξα ξηβνζώκαηα. 
β. θαηά ηε κεηαθίλεζε ηνπ βαθηεξίνπ κε καζηίγηα ή βιεθαξίδεο, 
γ. εάλ νη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο είλαη αληίμνεο γηα ην βαθηήξην, 
δ. ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ. 
 
15.Πνηα από ηηο παξαθάησ ρεκηθέο νπζίεο είλαη απαξαίηεηε γηα ηε θσηνζύλζεζε; 

α.Η ρισξνθύιιε, 
β.Η γιπθόδε. 
γ.Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, 
δ.Σν νμπγόλν. 
 

16.Σα πξνθαξπσηηθά θύηηαξα δηαθέξνπλ από ηα επθαξπσηηθά ιόγσ ηεο α- 

πνπζίαο: 

α. θπηηαξνπιάζκαηνο, 
β. νξγαληδίσλ, 
γ. πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο, 
δ. ξηβνζσκάησλ. 
 
17, Οη κηθξννξγαληζκνί δελ είλαη νξαηνί κε γπκλό κάηη, αιιά κεξηθνί από απ- 

ηνύο κπνξνύλ θαη κεηαθηλνύληαη κε: 
α. ςεπδνπόδηα, 
β. καζηίγηα. 
γ. βιεθαξίδεο. 
δ. κία από ηηο δνκέο πνπ αλαθέξνληαη ζηα α, β θαη γ. 
 

18. Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο κε , εάλ είλαη ζσζηέο, ή κε Λ, εάλ είλαη 

ιαλζαζκέλεο. ηε ζπλέρεηα λα επαλαδηαηππώζεηε ζσζηά ηηο πξνηάζεηο πνπ έρεηε 

ραξαθηεξίζεη ιαλζαζκέλεο. 

. 1.ύκθσλα κε ηελ θπηηαξηθή ζεσξία, θάζε θύηηαξν πξνέξρεηαη από έλα άιιν θύηηαξν, ην νπνίν θαη 
είλαη ε ζεκειηώδεο δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή κνλάδα ηεο δσήο. 
2. Σα θύηηαξα, κε βάζε θπξίσο ηελ ύπαξμε ή όρη ρισξνπια- ζηώλ, δηαθξίλνληαη ζε επθαξπσηηθά θαη 
πξνθαξπσηηθά. 

 

 


