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Κεφάλαιο 1: Η Οργάνωση της ζωής

1. Από ποια μέρη αποτελείται το μικροσκόπιο;

2.  Στην  εικόνα  φαίνεται  ένα  μικροσκόπιο.  Να  γράψετε  τα  μέρη  του  όπως 

υποδεικνύονται από τις γραμμές

3.

(α) Πώς  ονομάζεται η συσκευή του πιο πάνω σχήματος;
(β) Πότε χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή;
(γ) Συμπληρώστε τις ενδείξεις του σχήματος.

4. Συμπληρώστε τα κενά:  
(α) Ένας ιστός αποτελείται  ομάδες όμοιων ………………………………………
(β) Όταν  πολλοί  ιστοί  ενώνονται  σε  ομάδες  δημιουργούν 

………………………………………….

5. Αναφέρετε  τρία  χαρακτηριστικά  της  ζωής  δηλαδή  τρεις  λειτουργίες  που 
εκτελούνται από τους οργανισμούς.

6. Να  αναφέρετε  τρία  παραδείγματα  μονοκύτταρων  και  τρία  παραδείγματα 
πολυκύτταρων οργανισμών.
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7. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις στο πιο κάτω σχήμα. Τι απεικονίζει το σχήμα;

8. (α) Να ονομάσετε τα μέρη που δείχνουν τα βέλη με τους αριθμούς 1 μέχρι 6 στο 

σχεδιάγραμμα του φυτικού κυττάρου που ακολουθεί:

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

6. ……………………………………………

(β) Να γράψετε τη βασική λειτουργία των δομών 1, 2, 3, 4, 5 και 6.

9. Από τι  αποτελείται  ένας ιστός;  Τι  δημιουργούν πολλοί  ιστοί  όταν ενωθούν σε 

ομάδες;

10. Τι παρατηρήσαμε όταν κοιτάξαμε δείγμα σάλιου στο μικροσκόπιο;

11. Ποιο συμπέρασμα εξάγεται από την παρατήρηση της επιδερμίδας του κρεμμυδιού 

στο μικροσκόπιο;

12. Ποια είναι τα βασικά μέρη του κυττάρου και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός;

13. Γράψετε τις ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ζωικών και φυτικών κυττάρων.

13. Τι είναι μονοκύτταρος οργανισμός;

14. Τι είναι πολυκύτταρος οργανισμός;

15. Από τι αποτελείται ένα όργανο;

16. Να αναφέρετε 3 παραδείγματα οργάνων.

17. Από τι αποτελείται ένα οργανικό σύστημα;

18. Να αναφέρετε 3 παραδείγματα οργανικών συστημάτων.

19. Τι είναι ο καταμερισμός εργασίας;



Αναπαραγωγή
1. Τι ονομάζουμε αναπαραγωγή;
2. Ποιο είδος αναπαραγωγής ονομάζουμε μονογονία και σε ποιους οργανισμούς 
συναντάται; 
3. Ποιο είδος αναπαραγωγής ονομάζουμε αμφιγονία; 
4. Τι ονομάζουμε γαμέτες, γονιμοποίηση, ζυγωτό;
5. Πώς αναπαράγονται συνήθως οι μονοκύτταροι οργανισμοί; Να περιγράψεις την 
αναπαραγωγή στην Αμοιβάδα.
6. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήματος: 

7. Τα σημαντικότερα μέρη του άνθους είναι τα αρσενικά και τα θηλυκά. Να γράψετε 
τα αρσενικά και τα θηλυκά μέρη του άνθους.
8. Πώς ονομάζονται τα αρσενικά και πώς τα θηλυκά γεννητικά κύτταρα του άνθους;

9. Να σχεδιάσετε ένα άνθος θηλυκό και να αναφέρετε όλα τα μέρη από τα οποία 
αποτελείται.
10. Πώς ονομάζονται τα άνθη που έχουν

(α) μόνο στήμονες
(β) μόνο ύπερο
(γ) και στήμονες και ύπερο;

6. Πώς ονομάζονται τα φυτά στα οποία υπάρχουν και αρσενικά και θηλυκά όργανα;

7. Πώς ονομάζονται τα φυτά στα οποία τα αρσενικά και θηλυκά όργανα βρίσκονται 
σε διαφορετικά φυτά;
8. Αντιστοιχίστε τους όρους της στήλης Α με τους όρους της στήλης Β

Α Β
α. κόκκος γύρης 1. θηλυκά γεννητικά κύτταρα     ______
β. ύπερος 2. το γονιμοποιημένο ωάριο _____
γ. ωάρια 3. αρσενικά γεννητικά κύτταρα _____
δ. ζυγωτό 4. μεταφορά κόκκου γύρης στο στίγμα ____
ε. γονιμοποίηση 5. θηλυκό γεννητικό όργανο _____

  στ. επικονίαση 6. ένωση αρσενικού και θηλυκού 
γεννητικού κυττάρου  ______



9. Να διαλέξετε το ορθό. Τέλεια λέγονται τα άνθη που:
(a) έχουν μόνο στήμονες
(β) έχουν ανθοδόχη
(γ) έχουν μόνο ύπερο
(δ) δεν έχουν ούτε στήμονες ούτε ύπερο
(ε) έχουν και στήμονες και ύπερο

10. Να αντιστοιχίσετε σε κάθε λέξη της στήλης Α μόνο μία πρόταση της στήλης Β.

Στήλη Α     Στήλη Β

  (α) Ωοθήκη 1. Εκεί παράγεται η γύρη

  (β) Στήμονες 2. Το θηλυκό όργανο του άνθους

  (γ) Ανθήρες    3. Είναι πράσινα και μοιάζουν με φύλλα

  (δ) Πέταλα 4. Εκεί παράγονται τα ωάρια

  (ε) Ύπερος 5. Το αρσενικό όργανο του άνθους

6. Είναι χρωματιστά και προσελκύουν έντομα

11. Γιατί οι κόκκοι της γύρης είναι μικροί και πολλοί ενώ τα ωάρια μεγάλα και λίγα;  
Να γράψετε δύο λόγους για το καθένα.

12. Ποιο από τα μέρη του άνθους προστατεύει το άνθος πριν ακόμα να ανοίξει;

13. Από τι προσελκύονται στα άνθη οι μέλισσες;

14. Πώς  γίνεται  η  συνάντηση  των  γεννητικών  κυττάρων  στα  φυτά  που  είναι 
ακίνητα;

15. Τι είναι επικονίαση;

16. Να συμπληρώσετε τα κενά:

17. Όταν  φτάσει  στο  στίγμα  του  υπέρου  ο  γυρεόκοκκος  αναπτύσσει 
μια  ...............................  που  φτάνει  στην  ....................................  .  Μέσα  απ'  την 
προεκβολή  μεταφέρεται  ο  ......................................... 
στη .......................................  ........................................  .  Εκεί ενώνεται με το ωάριο και 
σχηματίζεται  το  .........................................  το  οποίο  θα  αναπτυχθεί 
σε  ..........................................  .........................................  .  Η  ωοθήκη  θα  μετατρεπεί 
σε .............................................. που περιέχει τα ......................................... . Κάθε σπέρμα 
περικλείει  το  ......................................  ..........................................  από  το  οποίο  (υπό 
κατάλληλες συνθήκες) θα προκύψει ένα νέο ...................................... .
18. (α) Τι είναι η εξωτερική γονιμοποίηση;

(β) Γράψετε ένα παράδειγμα ζώου που κάνει εξωτερική γονιμοποίηση.

19. (α) Πώς ονομάζονται τα αρσενικά γεννητικά όργανα των ζώων;
(β) Πώς ονομάζονται τα θηλυκά γεννητικά όργανα;

20. (α) Τι είναι τα ερμαφρόδιτα ζώα;
(β) Γράψετε δύο παραδείγματα ερμαφρόδιτων ζώων.

21. (α) Τι είναι τα ωοτόκα ζώα;
(β) Γράψετε δύο παραδείγματα ωοτόκων ζώων.



22. (α) Τι είναι τα ζωοτόκα ζώα;
(β) Γράψετε δύο παραδείγματα ωοτόκων ζώων.

23. Δίπλα από κάθε πρόταση συμπληρώστε το γράμμα Σ αν είναι  Σωστή  ή το 
γράμμα Λ αν είναι Λάθος.

(α) Επικονίαση είναι η δημιουργία του σπέρματος στα φυτά....
(β) Κάθε 28 περίπου ημέρες ωριμάζει ένα ωάριο στη γυναίκα που βρίσκεται σε 

αναπαραγωγική ηλικία.....
(γ)  Ερμαφρόδιτοι  είναι  οι  οργανισμοί  που διαθέτουν και  αρσενικό και  θηλυκό 

γεννητικό σύστημα.....
(δ) Τα δίοικα φυτά έχουν τα αρσενικά και τα θηλυκά άνθη στο ίδιο φυτό.....
(ε) Στα ψάρια και στα αμφίβια, η γονιμοποίηση γίνεται συνήθως έξω από το σώμα 

των ζώων......
(στ) Τα μονοζυγωτικά δίδυμα δεν ανήκουν πάντα στο ίδιο φύλο..... 

24. Να συμπληρώσετε τον πιο κάτω πίνακα:

Έτσι ονομάζεται το άνθος που παράγει μόνο αρσενικούς 
γαμέτες 

Έτσι ονομάζεται το άνθος που παράγει μόνο θηλυκούς 
γαμέτες

Έτσι ονομάζεται το άνθος που παράγει και τα δυο είδη 
γαμετών 

Είναι το αναπαραγωγικό όργανο των φυτών

Φυλλάρια που προστατεύουν το άνθος

Έχουν χρώμα για να προσελκύουν τα έντομα για την 
επικονίαση

Είναι το αρσενικό αναπαραγωγικό όργανο του άνθους

Παράγει τους γυρεόκοκκους

Συνδέει τον ανθήρα με το υπόλοιπο άνθος

Είναι το θηλυκό αναπαραγωγικό όργανο του άνθους

Περιέχει τις σπερματικές βλάστες

Συλλέγει τους γυρεόκοκκους

Συνδέει το στίγμα με την ωοθήκη

Τα φυτά που κάθε άτομο παράγει μόνο ένα είδος 
γαμετών 

Τα φυτά που κάθε άτομο παράγει και τα δυο είδη 
γαμετών

25. (α) Ποια φυτά ονομάζουμε μόνοικα και ποια δίοικα; 
       (β) Να ταξινομήσετε τα παρακάτω φυτά ανάλογα με τα άνθη που έχουν και τους 
γαμέτες που παράγουν: πορτοκαλιά, βελανιδιά, συκιά.



26. Συμπληρώστε τους πιο κάτω πίνακες: 
Έτσι ονομάζεται ο αρσενικός γαμέτης στα ζώα 
Έτσι ονομάζεται ο θηλυκός γαμέτης
Έχει δυνατότητα μετακίνησης το ωάριο, το 
σπερματοζωάριο ή και τα δυο; 
Το ωάριο είναι μεγάλο επειδή περιέχει 

Τα ζώα στα οποία κάθε άτομο παράγει σπερματοζωάρια 
και ωάρια
Τα ζώα στα οποία κάθε άτομο παράγει σπερματοζωάρια 
ή ωάρια
Η γονιμοποίηση που γίνεται μέσα στο σώμα του 
θηλυκού ζώου
Η γονιμοποίηση που γίνεται έξω από το σώμα του 
θηλυκού ζώου

27. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήματος:



28. Τι είναι ο καταμήνιος ή έμμηνος κύκλος;

29. Τι είναι η έμμηνη ρύση; 

30. (α) Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήματος:

(β) Σε τι χρησιμεύει το μέρος 2 του πιο πάνω σχήματος; 

(γ) Σε τι χρησιμεύει το μέρος 3 του πιο πάνω σχήματος; 

(δ) Σε τι χρησιμεύει το μέρος 5 του πιο πάνω σχήματος;

31. Να συμπληρώσετε τις ενδείξεις του πιο κάτω σχήματος:



Τροφικές σχέσεις

1. Σε τι διαφέρουν οι παραγωγοί από τους καταναλωτές; 

2. Ποια η σχέση μιας τροφικής αλυσίδας με ένα τροφικό πλέγμα; 

3. Εξηγείστε πώς ο άνθρωπος επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη φύση. 

4. Ποιος είναι ο ρόλος των οικολόγων στη μελέτη των τροφικών σχέσεων; 

5. Πο



6. α. Με βάση το πιο πάνω τροφικό πλέγμα να σχεδιάσετε (να γράψετε μια τροφική αλυσίδα.

ΚΑΛΟ    ΔΙΑΒΑΣΜΑ
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