
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 26 ΜΑΪΟΥ 2008
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ 

ΘΕΜΑ 1ο:Να συμπληρώσετε τον πίνακα βάζοντας ένα (+) στην κατάλληλη στήλη .

ΔΟΜΗ ΦΥΤΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ ΖΩΙΚΟ ΚΥΤΤΑΡΟ
ΧΛΩΡΟΠΛΑΣΤΕΣ
ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑ
ΠΥΡΗΝΑΣ
ΧΥΜΟΤΟΠΙΑ
ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΤΟΙΧΩΜΑ
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ

ΘΕΜΑ 2ο:Να τοποθετήσετε στο σωστό πλαίσιο τις κατάλληλες λέξεις , επιλέγοντας 
για αυτό το σκοπό και αυτές της παρένθεσης και επιπλέον να ονομάσετε στη πρώτη 
σειρά τα επίπεδα οργάνωσης των πολυκύτταρων οργανισμών που λείπουν 

(φύλλο, νευρικό κύτταρο, επιδερμίδα φύλλου, εγκέφαλος, κύτταρο φύλλου )

ΚΥΤΤΑΡΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΓΑΤΑ 

χχχχχχχχχχχχχ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ

ΘΕΜΑ 3ο:Να αναφέρετε τις 4 κύριες κατηγορίες θρεπτικών συστατικών, καθώς και 
από ένα παράδειγμα τροφής πού είναι πλούσια σε κάθε μια από αυτές.  Τι σημαίνει 
ισορροπημένη διατροφή και γιατί χρειάζεται;

ΘΕΜΑ 4ο:Τι ονομάζεται διάχυση και τι  διαπνοή; Αναφέρετε 2  παραδείγματα 
μεταφοράς ουσιών με διάχυση.

ΘΕΜΑ 5ο:Περιγράψτε τη σύσταση του αίματος και τις λειτουργίες των συστατικών 
του.

ΘΕΜΑ 6ο:Βάλτε σε 2 σειρές τις λέξεις της παρένθεσης ώστε να καταδείξετε την 
αεροφόρο οδό και την πεπτική οδό του ανθρώπου από το εξωτερικό στο εσωτερικό 
του.
(βρόγχος,  πρωκτός, οισοφάγος, φάρρυγας, κυψελίδες πνευμόνων, στοματική 
κοιλότητα, λεπτό έντερο, λάρρυγας, παχύ έντερο, τραχεία, στομάχι, φάρρυγας, ρινική 
κοιλότητα)
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ΑΕΡΟΦΟΡΟΣ ΧΧΧΧ



ΘΕΜΑ 7ο: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς από τις 
παρακάτω ημιτελείς προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη 
ή τη φράση, η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση
1.Η διάσπαση της γλυκόζης στο εσωτερικό των κυττάρων ονομάζεται
α .  κυτταρική αναπνοή
β. φωτοσύνθεση
γ. ανταλλαγή αερίων
δ. θρέψη
2.Η διάσπαση των πρωτεϊνών της τροφής γίνεται 
α .  παχύ έντερο με τη χολή 
β. στο λεπτό έντερο με τις  λάχνες
γ. στο στόμα με το σάλιο
δ. στο στομάχι με το γαστρικό υγρό
3.  Φρέσκο αίμα από την καρδιά σε όλα τα σημεία του σώματος μεταφέρουν 
α .  οι φλέβες
β. τα τριχοειδή αγγεία
γ. οι αρτηρίες
δ. οι κόλποι
4 .  Η μεταφορά αερίων στα έντομα γίνεται με
α .  τους αεροφόρους σάκους
β. τις τραχείες
γ. τα βράγχια
δ. διάχυση
5 .  Η κάκωση των ιστών μιας άρθρωσης ονομάζεται
α .  κάταγμα
β. εξάρθρωση
γ. διάστρεμμα
δ. διάρθρωση

ΘΕΜΑ 8ο:Να συμπληρώσετε τα κενά
1. Όλα τα . . .Α…. έχουν κλειστό κυκλοφορικό σύστημα. Αυτή η ομάδα οργανισμών 

χαρακτηρίζεται από . . .Β… …….. που είναι μέρος του ενδοσκελετού τους.
2. Μονοκύτταροι οργανισμοί μπορούν να κινούνται με μηχανισμούς όπως 

ψευδοπόδια, …Γ…. και ….Δ…. .
3. Το ουροποιητικό κατακρατάει …Ε… ……… από το αίμα, ενώ το αναπνευστικό 

διοχετεύει …..ΣΤ… στο αίμα
4. Η είσοδος και έξοδος του αέρα από τους πνεύμονες γίνεται με τη βοήθεια του 

…Η… και των …Θ… μυών.
5. Κάθε οστό περιβάλλεται από μια μεμβράνη το …Ι…,που βοηθάει στην ανάπτυξή 

τους ,ενώ κάποια οστά περιέχουν τον …Κ… …… που παράγει κύτταρα αίματος.

ΘΕΜΑ 9ο: Περιγράψτε όλα τα συμβάντα που διαδέχονται (και τις  δομές που 
συμμετέχουν) μέχρι τη γέννηση ενός ανθρώπου .

Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) θέματα
        Όλα τα θέματα είναι ισοδύναμα.


