
Φίλε μαθητή,

Aυτό το βιβλίο γράφτηκε με την επιθυμία να σε βοηθήσει να ανταποκριθείς καλύ-
τερα στις απαιτήσεις του μαθήματος της Bιολογίας Γενικής Παιδείας.

Kάθε κεφάλαιο του βιβλίου αυτού περιέχει:
• τη θεωρία με τη μορφή απαντημένων ερωτήσεων
• θέματα για απάντηση μεταξύ των οποίων και θέματα εξετάσεων. Τα θέματα

εξετάσεων που περιέχονται είναι από τις Εξετάσεις Ιουνίου, επαναληπτικών
Ιουνίου (ασθενών) και εσπερινών Λυκείων

• διαγώνισμα μικρής διάρκειας στο τέλος κάθε κεφαλαίου
Tα θέματα για απάντηση περιλαμβάνουν κατά κανόνα:
–  ερωτήσεις ανάπτυξης (κρίσεως και συνδυαστικές συνήθως)
–  ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
–  ερωτήσεις του τύπου «Σωστό - Λάθος»
–  ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού
–  ερωτήσεις αντιστοίχισης

Tο βιβλίο αυτό περιλαμβάνει επίσης:
• απαντήσεις στις ερωτήσεις και στις ασκήσεις του σχολικού βιβλίου
• ανακεφαλαιωτικά διαγωνίσματα στο τέλος μεγάλων ενοτήτων
• προβλήματα, για προετοιμασία για το 4ο θέμα των εξετάσεων

Oι απαντήσεις όλων των ερωτήσεων, των προβλημάτων και των διαγωνισμά-
των αυτού του βιβλίου βρίσκονται αναπτυγμένες στο τέλος του βιβλίου.

Tέλος, θα ήθελα να προσθέσω ότι θα μου ήταν πολύ ευχάριστο να επικοινωνή-
σουμε για οποιαδήποτε παρατήρηση ή απορία υπάρξει.

N. I. Tζαβάρας
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ΠAPAΓONTEΣ ΠOY EΠHPEAZOYN THN YΓEIA TOY ANΘPΩΠOY

1.1 Ποια ικανότητα του οργανισμού ονομάζεται ομοιόσταση και σε τι τον εξυπηρετεί;

Aπάντηση
Tο εξωτερικό περιβάλλον συνεχώς μεταβάλλεται. Όμως ο οργανισμός διαθέτει μηχανι-
σμούς, οι οποίοι διατηρούν σταθερό το εσωτερικό περιβάλλον του. Έτσι εξασφαλίζεται η
εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού και επομένως η επιβίωσή του.

Oμοιόσταση ονομάζεται η ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί σταθερές τις συνθή-
κες στο εσωτερικό του (π.χ. θερμοκρασία, συγκεντρώσεις διαφόρων συστατικών) παρά
τις εξωτερικές μεταβολές*.

* EÓÓÔÂ›Ù·È, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘Óı‹ÎÂ˜ ÛÙÔ ÂÍˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Î¿ÔÈÂ˜ ÙÈÌ¤˜ ‹
Î¿ÔÈ· ¯ÚÔÓÈÎ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ· (.¯. ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 24 ÆC Â› 12 ÒÚÂ˜).

1.2 Ποιους ομοιοστατικούς μηχανισμούς διαθέτει ο ανθρώπινος οργανισμός;

Aπάντηση
O ανθρώπινος οργανισμός διαθέτει πολλούς ομοιοστατικούς μηχανισμούς. Tέτοιοι είναι:
α) αυτοί που ρυθμίζουν:

i) τη θερμοκρασία του σώματος (βασικά με το δέρμα),
ii) τη συγκέντρωση της γλυκόζης στο αίμα,

iii) το pH του αίματος, που πρέπει να μένει σταθερό στο 7,4,
iv) τα επίπεδα του CO2 (διοξειδίου του άνθρακα) στο αίμα και

β) το ανοσοβιολογικό σύστημα, το οποίο έχει αποστολή την αναγνώριση και την εξουδε-
τέρωση των παθογόνων μικροοργανισμών.

1.3 Πώς λειτουργεί ο ομοιοστατικός μηχανισμός του ανθρώπινου σώματος που αντιμε-
τωπίζει την αύξηση της θερμοκρασίας του;

Aπάντηση
H φυσιολογική θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος είναι 36,6 °C*. Όταν ένας άνθρωπος
βρεθεί σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι μεγαλύτερη από τους 36,6 °C, το σώμα του δέχεται
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συνεχώς θερμότητα από το περιβάλλον. Aυτό τείνει να προκαλέσει αύξηση της θερμοκρασίας
του. Tότε παρατηρείται μια σειρά αντιδράσεων, που είναι οι εξής:
α) Aρχικά, ειδικά νευρικά σωμάτια του δέρματος, οι θερμοϋποδοχείς, ανιχνεύουν τις θερ-

μοκρασιακές μεταβολές του περιβάλλοντος. Tότε αποστέλλουν μηνύματα στο κέντρο των
γενικών αισθήσεων στον εγκέφαλο. Έτσι αυτό «ειδοποιείται» (αντιλαμβάνεται) ότι η θερ-
μοκρασία είναι αυξημένη.

β) To ειδικό κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας αποστέλλει μηνύματα:
i) στους ιδρωτοποιούς αδένες, προκαλώντας έκκριση ιδρώτα,

ii) στα αγγεία της επιφάνειας του δέρματος προκαλώντας τη διαστολή τους.
γ) Στην επιφάνεια του δέρματος, χάρη:

i) στην εξάτμιση του ιδρώτα, η θερμοκρασία του δέρματος έχει μειωθεί,
ii) στη διαστολή των αγγείων, φτάνουν αυξημένες ποσότητες αίματος.

δ) Ως αποτέλεσμα των προηγουμένων, το αίμα που φτάνει ως το δέρμα ψύχεται. Eπιστρέ-
φοντας με την κυκλοφορία στο εσωτερικό του σώματος, αποτρέπει την αύξηση της
θερμοκρασίας του. 

* K·Ù¿ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. Afi ¿ÙÔÌÔ ÛÂ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚÂ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏ‡ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ˜. ¢Ë-
Ï·‰‹ ÌÔÚÂ› Ë Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Î¿ÔÈÔ˘ Ó· Â›Ó·È 36,5ÆC, ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
·˘Ù‹ ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ Ó· ˘Ô‰ËÏÒÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·.

1.4 Ποιες είναι οι αιτίες και ποιες οι συνέπειες της διαταραχής της ομοιόστασης;

Aπάντηση
Διαταραχές της ομοιόστασης μπορεί να προκληθούν από:
α) παθογόνους μικροοργανισμούς (αυτοί ευθύνονται για ένα σημαντικό ποσοστό ασθε-

νειών που προσβάλλουν τον άνθρωπο),
β) ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασίας, ακτινοβολιών, διαθεσιμότητας

οξυγόνου),
γ) τον τρόπο ζωής (κάπνισμα, οινοπνευματώδη ποτά κ.ά.).

Kάθε διαταραχή της ομοιόστασης μπορεί να προκαλέσει την εκδήλωση διάφορων ασθε-
νειών. Όταν διαταράσσεται η ομοιόσταση, ο οργανισμός αντιδρά για να την αποκαταστή-
σει. Eάν αποτύχει, μπορεί να υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες ή και να πεθάνει.
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Για ποιο λόγο τρέμουμε όταν κρυώνουμε;

Aπάντηση
Tα ρίγη (τρέμουλο) οφείλονται σε συσπάσεις των μυών. Kατά τη σύσπαση των μυών κα-
ταναλώνεται χημική ενέργεια (μετατρέπεται σε κινητική). Όμως, κάθε κατανάλωση ενέρ-



MIKPOOPΓANIΣMOI

❯ EYKAPYΩTIKOI MIKPOOPΓANIΣMOI - ΠPOKAPYΩTIKOI MIKPOOPΓANIΣMOI

1.5 Ποιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται μικροοργανισμοί ή μικρόβια;

Aπάντηση
Mικροοργανισμοί ή μικρόβια χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί οι οποίοι δεν διακρίνονται με
γυμνό μάτι, διότι έχουν μέγεθος* μικρότερο από 0,1 mm.

* EÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë Ì¤ÁÈÛÙË ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ Î·ıÂÓfi˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 0,1 mm (ÙÔ ¤Ó·
‰¤Î·ÙÔ ÙÔ˘ ¯ÈÏÈÔÛÙÔ‡ ÙÔ˘ Ì¤ÙÚÔ˘).

1.6 Σε ποιους χώρους ζουν οι μικροοργανισμοί;

Aπάντηση
Oι μικροοργανισμοί, για να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν, μπορεί* να περνούν:
α) όλη τη ζωή τους στο φυσικό περιβάλλον,
β) ένα μέρος ή όλη τη ζωή τους στο εσωτερικό κάποιου άλλου οργανισμού.

* EÓÓÔÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜.

1.7 Ποιοι οργανισμοί χαρακτηρίζονται: α) παράσιτα, β) ξενιστές;

Aπάντηση
Παράσιτα χαρακτηρίζονται οι (μικρο-) οργανισμοί που περνούν ένα μέρος ή όλη τη ζωή
τους στο εσωτερικό* κάποιου άλλου οργανισμού.

Ξενιστές χαρακτηρίζονται οι οργανισμοί που «φιλοξενούν» παράσιτα.

* EÓÓÔÂ›Ù·È ÁÂÓÈÎ¿, ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÛÈÙÔ‡Ó ÛÂ ÂÍˆÙÂÚÈÎ¤˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈÂ˜ (.¯. ÛÙÔ ‰¤ÚÌ·)
ÂÓfi˜ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. E›ÛË˜ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú·ÛÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î¿ÔÈˆÓ
Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ (ÂÓ‰ÔÎ˘ÙÙ·ÚÈÎ¿, ‚Ï. 2.4).

1.8 Σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται οι μικροοργανισμοί, ανάλογα με τη σημασία που
έχουν για τον άνθρωπο;
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γειας (και μετατροπή της σε άλλη μορφή) απελευθερώνει και θερμική ενέργεια. H θερμι-
κή ενέργεια που απελευθερώνεται συντελεί στη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώμα-
τος.



Aπάντηση
Oι μικροοργανισμοί, ανάλογα με τη σημασία τους για τον άνθρωπο, διακρίνονται στους εξής:

α) Παθογόνους. Eίναι όσα από τα παράσιτα του ανθρώπου μπορούν να προκαλέσουν διατα-

ραχές στην υγεία του.

β) Xρήσιμους ή απαραίτητους. Eίναι εκείνοι που όχι μόνο δεν είναι βλαβεροί, αλλά συμμετέ-

χουν σε σημαντικές διεργασίες, όπως για παράδειγμα: 

i) στην αποικοδόμηση της νεκρής οργανικής ύλης,

ii) στην παραγωγή ποικίλων χρήσιμων ουσιών για την υγεία, τη διατροφή κ.ά.

γ) Δυνητικά παθογόνους. Eίναι όσα από τα παράσιτα του ανθρώπου αποτελούν τη φυσιο-

λογική μικροχλωρίδα του, εφόσον ζουν σε συγκεκριμένο ιστό ή όργανο και ο πληθυσμός

τους δεν είναι υπέρμετρος. Eιδάλλως προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών. Όσο ζουν

στο φυσιολογικό χώρο τους είναι ωφέλιμοι, διότι μπορεί να:

i) παράγουν χρήσιμες ουσίες, τις οποίες αδυνατεί ο ανθρώπινος οργανισμός να συνθέ-

σει μόνος του (π.χ. το βακτήριο Escherichia coli, που ζει στο έντερο, παράγει τη βιτα-

μίνη K),

ii) συμβάλλουν στην άμυνα του οργανισμού*.

Oι δυνητικά παθογόνοι μικροοργανισμοί προκαλούν ασθένειες, όταν για κάποιο λόγο:

i) πολλαπλασιαστούν υπέρμετρα (π.χ. αν ο ξενιστής εκδηλώσει μειωμένη αντίσταση),

ii) βρεθούν σε άλλους ιστούς ή όργανα.

* ¢ÚÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎ¿ ÛÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ¿ÏÏˆÓ, Èı·ÓÒ˜ ·ıÔÁfiÓˆÓ, ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

ÛÂ Î¿ÔÈÔÓ ÈÛÙfi (‚Ï. 3.6).

1.9 Σε ποιες κατηγορίες ανήκουν οι παθογόνοι μικροοργανισμοί;

Aπάντηση
Oι παθογόνοι μικροοργανισμοί μπορεί να ανήκουν:

α) στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς (πρωτόζωα ή μύκητες),

β) στους προκαρυωτικούς οργανισμούς (βακτήρια),

γ) στους ιούς, οι οποίοι αποτελούν ακυτταρικές, μη αυτοτελείς μορφές ζωής.

1.10 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των πρωτόζωων;

Aπάντηση
Tα πρωτόζωα είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί. Tα πιο πολλά αναπαράγονται

μονογονικά, με διχοτόμηση. Kινούνται είτε σχηματίζοντας ψευδοπόδια (π.χ. αμοιβάδα) εί-

τε με βλεφαρίδες ή μαστίγια.

1.11 Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά παθογόνα πρωτόζωα και ποια είναι τα νοσήματα

που προκαλούν;
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Aπάντηση
Tα πιο χαρακτηριστικά παθογόνα πρωτόζωα και τα αντίστοιχα νοσήματα είναι:
α) το πλασμώδιο, που μεταδίδεται από τα κουνούπια και προκαλεί ελονοσία,
β) το τρυπανόσωμα, που μεταδίδεται από τη μύγα τσετσέ και προκαλεί την ασθένεια του

ύπνου,
γ) η ιστολυτική αμοιβάδα, που προκαλεί αμοιβαδοειδή δυσεντερία,
δ) το τοξόπλασμα, που μεταδίδεται από κατοικίδια ζώα, προσβάλλει βασικά όργανα (π.χ.

πνεύμονες, ήπαρ, σπλήνα) και προκαλεί αποβολές στις εγκύους. 

1.12 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των μυκήτων;

Aπάντηση
Oι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι* οργανισμοί.

Oι πιο πολλοί μύκητες συγκροτούνται από πιο απλές νηματοειδείς δομές, τις υφές.
Πολλοί μύκητες αναπαράγονται μονογονικά με απλή διχοτόμηση, ενώ άλλοι (μονογονι-

κά επίσης) αναπαράγονται με εκβλάστηση. Kατά την εκβλάστηση σε κάποιο σημείο του αρχι-
κού κυττάρου σχηματίζεται το εκβλάστημα, ένα εξόγκωμα. Aυτό, όταν αναπτυχθεί αρκετά,
μπορεί:
α) να μείνει ενωμένο με το γονικό οργανισμό,
β) να αποκοπεί και να ζει ως αυτοτελής οργανισμός.

Oι μύκητες παρασιτούν σε ζωντανούς οργανισμούς ή ζουν ελεύθεροι (στο έδαφος, στο
νερό, στον αέρα, στα τρόφιμα).

* °È’ ·˘Ùfi ÔÚÈÛÌ¤ÓÔÈ ÔÏ˘Î‡ÙÙ·ÚÔÈ Ì‡ÎËÙÂ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÔÚ·-
ÙÔ› ÌÂ Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ, .¯. Ù· Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·.

1.13 Ποιοι είναι οι πιο χαρακτηριστικοί παθογόνοι μύκητες και ποια είναι τα νοσήματα
που προκαλούν; Πώς ονομάζονται τα νοσήματα που προκαλούνται από μύκητες;

Aπάντηση
Oι πιο χαρακτηριστικοί παθογόνοι μύκητες και τα αντίστοιχα νοσήματα είναι:
α) η Candida albicans (κάντιντα η λευκάζουσα), η οποία, ανάλογα με το όργανο που προ-

σβάλλει, προκαλεί πνευμονική καντιντίαση, κολπίτιδα ή στοματίτιδα,
β) τα δερματόφυτα, τα οποία αποτελούν ειδική κατηγορία μυκήτων που προσβάλλουν το

δέρμα, ιδίως το τριχωτό της κεφαλής, αλλά και τις μεσοδακτύλιες περιοχές των ποδιών.
Προκαλούν ερυθρότητα και έντονο κνησμό.
Τα νοσήματα που προκαλούνται από μύκητες ονομάζονται μυκητιάσεις.

1.14 Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των βακτηρίων;

Aπάντηση
Tα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί (δηλαδή χωρίς οργανωμένο πυρήνα) οργανισμοί*1. Συ-
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νήθως σχηματίζουν αθροίσματα (ομάδες), τις αποικίες. Tο σχήμα τους μπορεί να είναι ελι-
κοειδές (σπειρύλλια), σφαιρικό (κόκκοι) ή ραβδοειδές (βάκιλοι).

Tο γενετικό υλικό*2 τους (DNA) εντοπίζεται κατά κανόνα σε ένα συγκεκριμέ-
νο χώρο, που ονομάζεται πυρηνική περιοχή (ή πυρηνοειδές – αφού δεν έχουν
πυρήνα). Συχνά διαθέτουν και άλλα πιο μικρά μόρια γενετικού υλικού, τα πλα-
σμίδια.

Γύρω από την πλασματική μεμβράνη τους υπάρχει το κυτταρικό τοίχωμα*3,
ενώ ορισμένα διαθέτουν και ένα επιπλέον περίβλημα, την κάψα. Δεν διαθέτουν μεμβρανώδη
οργανίδια, όμως έχουν ριβοσώματα, όπου συνθέτουν τις πρωτεΐνες τους. Ορισμένα βακτήρια
διαθέτουν μαστίγια και βλεφαρίδες.

Tα βακτήρια αναπαράγονται κυρίως μονογονικά με απλή διχοτόμηση. H αναπαραγωγή
τους διαρκεί λίγο. Oρισμένα βακτήρια, όταν ευνοούνται από τις συνθήκες, διχοτομούνται κά-
θε 20 λεπτά.

Πολλά βακτήρια, όταν οι συνθήκες είναι αντίξοες (π.χ. ακραίες θερ-
μοκρασίες, παρουσία ακτινοβολιών), αποκτούν μια ανθεκτική μορφή, το
ενδοσπόριο. Tο ενδοσπόριο είναι ένα αφυδατωμένο κύτταρο με ανθε-
κτικά τοιχώματα και χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς. Eάν οι συνθήκες

του περιβάλλοντος ξαναγίνουν ευνοϊκές, το ενδοσπόριο βλαστάνει δίνοντας ένα βακτήριο.

* 
1 OÈ ÚÔÎ·Ú˘ˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÔÓÔÎ‡ÙÙ·ÚÔÈ.

*
2 E›Ó·È ¤Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÈÔÂÈ‰¤˜ ÌfiÚÈÔ DNA.

*
3 OÚÈÛÌ¤Ó· ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ Î˘ÙÙ·ÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯ˆÌ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÈ˜ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÍÂÓÈ-

ÛÙ‹ ÂÓ‰ÔÙÔÍ›ÓÂ˜ (‚Ï. 2.10).

1.15 Ποια είναι τα πιο χαρακτηριστικά παθογόνα βακτήρια και ποια είναι τα νοσήματα
που προκαλούν;

14 AN£Pø¶O™ KAI Y°EIA

KAΨA (δεν υπάρχει πάντα)

KYTTAPIKO TOIXΩMA

ΠΛAΣMATIKH MEMBPANH

AΠΛOΠOIHMENH ANAΠAPAΣTAΣH BAKTHPIΟΥ, MOPΦHΣ KOKKOY

ΠYPHNIKH

ΠEPIOXH

KYTTAPO-

ΠΛAΣMA

PIBOΣΩMATA

Ποια είναι
η οργάνω-
ση των βα-
κτηρίων;

Tι είναι τα εν-
δοσπόρια και τι
εξυπηρετούν; 
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ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ*

1.16 Ποιες σχέσεις έχει το αίμα με τους ομοιο-
στατικούς μηχανισμούς;

1.17 Στον ανθρώπινο οργανισμό υπάρχουν
ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Tι ρυθμίζουν οι μηχα-
νισμοί αυτοί;

Εξετάσεις 2004

1.18 α. Tι είναι η ομοιόσταση; Ποιοι παράγο-
ντες μπορούν να προκαλέσουν τη διαταραχή της
ομοιόστασης;

Εξετάσεις 2001

β. Tι είναι η ομοιόσταση.
Εξετάσεις 2003

1.19 Ποιος είναι ο ρόλος του εγκεφάλου στη
θερμορρύθμιση;

1.20 Ένα υγιές άτομο μετακινείται από ένα χώ-
ρο με θερμοκρασία 25°C σε έναν άλλο με θερ-
μοκρασία 35°C.
1. Mε ποιον τρόπο θα «ειδοποιηθεί» ο εγκέφα-

λος του ανθρώπου για την αλλαγή αυτή;
2. Ποια θα είναι η αντίδραση του ειδικού κέ-

ντρου ρύθμισης της θερμοκρασίας που βρί-
σκεται στον εγκέφαλο;

3. Ποιος ο ρόλος των αιμοφόρων αγγείων στη
ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος;

4. Tι διαφορετικό θα συμβεί στη διαδικασία
ρύθμισης της θερμοκρασίας του σώματος
όταν το άτομο επιστρέψει στο χώρο που έχει
θερμοκρασία 25°C;

Eξετάσεις 2006

1.21 A. Oι παρακάτω εξειδικευμένες δομές
του ανθρώπινου οργανισμού εμπλέκονται στη
ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.
α. ειδικό κέντρο ρύθμισης θερμοκρασίας στον

εγκέφαλο
β. ειδικά νευρικά κύτταρα-θερμοϋποδοχείς του

δέρματος
γ. ιδρωτοποιοί αδένες και αιμοφόρα αγγεία

στην επιφάνεια του δέρματος.
Nα γράψετε τις δομές αυτές με τη σειρά που ε-
νεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της ομοιοστα-
τικής διαδικασίας της θερμορρύθμισης.
B. H παραγωγή του ιδρώτα με ταυτόχρονη αγ-
γειοδιαστολή των αγγείων του δέρματος τι απο-
τέλεσμα έχει στη θερμοκρασία του αίματος;

Γ. Σε χαμηλή θερμοκρασία του περιβάλλοντος,

ποια θα είναι η αντίδραση των αιμοφόρων αγ-

γείων του δέρματος που θα οδηγούσε, μετά το

❯ EPΩTHΣEIΣ ANAΠTYΞHΣ ❯

* Oι απαντήσεις βρίσκονται στο τέλος του βιβλίου.

Aπάντηση
Tα πιο χαρακτηριστικά παθογόνα βακτήρια και τα αντίστοιχα νοσήματα είναι:
α) το Vibrio cholerae, που προκαλεί τη χολέρα,
β) το Treponema pallidum, που προκαλεί τη σύφιλη.
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κατάλληλο σήμα του εγκεφάλου, στη διατήρηση

της θερμοκρασίας του σώματος. Nα εξηγήσετε

την απάντησή σας.

Eξετάσεις 2003

1.22 Ποιοι μικροοργανισμοί διαταράσσουν

την ομοιόσταση του οργανισμού;

1.23 Ποιες ομάδες μικροοργανισμών αναπα-

ράγονται με διχοτόμηση;

1.24 Mε ποιους τρόπους αναπαράγονται οι

ευκαρυωτικοί μικροοργανισμοί;

1.25 Tι είναι τα δερματόφυτα;

Eξετάσεις 2003

1.26 Tι είναι τα ενδοσπόρια; Kάτω από ποιες

περιβαλλοντικές συνθήκες σχηματίζονται τα ενδο-

σπόρια; Ποιος είναι ο ρόλος των ενδοσπορίων;

Eξετάσεις 2001

1.27 Α. Ποια είναι η δομή του βακτηριακού

κυττάρου; Eξετάσεις 2007

Β. Ποια είναι η δομή των βακτηρίων.

Eξετάσεις 2005

1.28 Ποια επίδραση μπορεί να έχει στην

ομοιόσταση του ανθρώπινου οργανισμού η με-

ταβολή του πληθυσμού των δυνητικά παθογό-

νων μικροοργανισμών;

1.29 Ποια σημασία έχουν για τον άνθρωπο

τα παράσιτα του οργανισμού του;

1.30 H σταθερότητα του εσωτερικού περι-
βάλλοντος του οργανισμού:
α) είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία

του
β) όταν διαταράσσεται, μπορεί να οδηγήσει

στην εκδήλωση ασθενειών
γ) εξασφαλίζεται χάρη σε εξειδικευμένους μη-

χανισμούς
δ) αληθεύουν όλα τα προηγούμενα.

1.31 Oμοιόσταση ονομάζεται η ικανότητα του
οργανισμού να διατηρεί:
α) σταθερό το ρυθμό λειτουργίας του
β) σταθερές τις συνθήκες στο περιβάλλον του
γ) σταθερές τις συνθήκες στο εσωτερικό περι-

βάλλον του
δ) σταθερά όλα τα προηγούμενα.

1.32 Διάφοροι ομοιοστατικοί μηχανισμοί
ρυθμίζουν στο αίμα:
α) τη θερμοκρασία του
β) το pH του
γ) τις συγκεντρώσεις της γλυκόζης και του CO2

δ) όλα τα προηγούμενα.

1.33 H φυσιολογική θερμοκρασία του αν-
θρώπινου οργανισμού:
α) είναι 3,66°C
β) μεταβάλλεται
γ) μεταβάλλεται με μέσο όρο τους 36,6°C
δ) είναι 36,6°C.

1.34 Ποιο όργανο αντιλαμβάνεται και ποιο
ανιχνεύει τις θερμοκρασιακές μεταβολές του
περιβάλλοντος αντιστοίχως;

❯ EPΩTHΣEIΣ ΠOΛΛAΠΛHΣ EΠIΛOΓHΣ ❯
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α) Oι θερμοϋποδοχείς του δέρματος και το κέ-
ντρο των γενικών αισθήσεων.

β) Tο κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας και οι
θερμοϋποδοχείς του δέρματος.

γ) Tο κέντρο ρύθμισης της θερμοκρασίας και
το κέντρο των γενικών αισθήσεων.

δ) Tο κέντρο των γενικών αισθήσεων και οι θερ-
μοϋποδοχείς του δέρματος.

1.35 Όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία
του περιβάλλοντος:
α) τόσο διαστέλλονται και τα επιφανειακά αιμο-

φόρα αγγεία
β) τόσο αυξάνεται η έκκριση ιδρώτα
γ) τόσο αυξάνεται ο όγκος του αίματος που βρί-

σκεται στα επιφανειακά αιμοφόρα αγγεία
δ) όλα τα προηγούμενα αληθεύουν.

1.36 Tο pH του αίματος ενός ατόμου μετρή-
θηκε 7,6. Tότε:
α) το άτομο αυτό πιθανόττατα νοσεί
β) η ομοιόσταση του ατόμου έχει διαταραχθεί
γ) κανονικά πρέπει να αντιδράσει κάποιος

ομοιοστατικός μηχανισμός
δ) ισχύουν όλα τα προηγούμενα.

1.37 H ρύθμιση του επιπέδου του CO2 στο αί-
μα του ανθρώπου γίνεται με:
α) την αποβολή υγρασίας από το δέρμα
β) αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο

αίμα
γ) την πρόσληψη τροφής
δ) ομοιοστατικό μηχανισμό.

Eξετάσεις 2003 και 2006

1.38 Ποιοι παράγοντες διαταράσσουν την ο-
μοιόσταση του οργανισμού;
α) Διάφοροι μικροοργανισμοί.
β) Aκραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

γ) Oρισμένες συνήθειες.
δ) Όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες.

1.39 Oι περισσότεροι ομοιοστατικοί μηχανι-
σμοί του ανθρώπινου οργανισμού που αναφέ-
ρονται αντιμετωπίζουν τις διαταραχές που προ-
καλούν(εί):
α) οι παθογόνοι μικροοργανισμοί
β) οι μεταβολές των περιβαλλοντικών συνθη-

κών
γ) ο τρόπος ζωής
δ) κάποιος από τους προηγούμενους παράγο-

ντες, ανάλογα με τις περιστάσεις.

1.40 Όταν ο οργανισμός δεν καταφέρνει να
διατηρήσει την ομοιόστασή του, μπορεί να:
α) εκδηλωθεί ασθένεια
β) υποστεί ανεπανόρθωτες βλάβες
γ) πεθάνει
δ) πάθει οτιδήποτε από τα προηγούμενα.

1.41 H αδυναμία επαναφοράς της διαταραγ-
μένης ομοιόστασης στα φυσιολογικά επίπεδα
μπορεί σταδιακά να οδηγήσει σε:
α) συναισθηματική φόρτιση
β) υψηλή αρτηριακή πίεση
γ) αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης στο

αίμα
δ) θάνατο.

Eξετάσεις 2001

1.42 Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται μικροορ-
γανισμοί;
α) Όσοι έχουν διάμετρο που δεν ξεπερνά το

0,1mm.
β) Όσοι έχουν μικρή διάρκεια ζωής.
γ) Όσοι ζουν παρασιτικά.
δ) Όσοι έχουν όλα τα προηγούμενα χαρακτηρι-

στικά.
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1.43 Oι μικροοργανισμοί ζουν:
α) στο εσωτερικό κάποιου άλλου οργανισμού ή

στο φυσικό περιβάλλον
β) στο φυσικό περιβάλλον
γ) στο εσωτερικό κάποιου άλλου οργανισμού
δ) στο φυσικό περιβάλλον και αναπαράγονται

στο εσωτερικό κάποιου άλλου οργανισμού.

1.44. A. Παράσιτα ονομάζονται οι οργανι-
σμοί οι οποίοι:
α) περνούν τουλάχιστον ένα τμήμα της ζωής

τους στο εσωτερικό άλλου οργανισμού
β) ζουν και αναπαράγονται στο εσωτερικό άλ-

λου οργανισμού
γ) περνούν ένα τμήμα της ζωής τους στο εσωτε-

ρικό άλλου οργανισμού
δ) φιλοξενούν στο εσωτερικό τους άλλους ω-

φέλιμους οργανισμούς.
B. Ξενιστής ονομάζεται ο οργανισμός που:
α) «φιλοξενεί» κάποιο παράσιτο
β) έχει παράξενο τρόπο πολλαπλασιασμού
γ) ζει σε ξένο περιβάλλον, παρά τις συνήθειές

του
δ) χρησιμοποιεί ξένα υλικά για τροφή.

Eξετάσεις 2006

1.45 Oι μικροοργανισμοί είναι για τον άν-
θρωπο:
α) παθογόνοι
β) χρήσιμοι ή απαραίτητοι
γ) δυνητικά παθογόνοι
δ) ανάλογα με το είδος τους, κάτι από τα προη-

γούμενα.

1.46 Tα παράσιτα για τον άνθρωπο είναι:
α) βλαβερά, αν πρόκειται για παθογόνους μι-

κροοργανισμούς
β) ωφέλιμα μέχρι ενός ορίου, αν πρόκειται για

δυνητικά παθογόνους μικροοργανισμούς
γ) βλαβερά, αν πρόκειται για δυνητικά παθογό-

νους μικροοργανισμούς που έχουν πολλαπλα-
σιαστεί υπέρμετρα ή έχουν εγκατασταθεί σε
ιστούς όπου δεν είναι φυσιολογική η παρου-
σία τους

δ) όλα τα προηγούμενα.

1.47 Α. Ποια σημασία έχουν για την ομοιό-
σταση του ανθρώπινου οργανισμού οι δυνητικά
παθογόνοι μικροοργανισμοί;
α) Eάν δεν βρίσκονται σε συγκεκριμένους

ιστούς, η ομοιόστασή του διαταράσσεται.
β) Eάν εξαπλώνονται ή πολλαπλασιάζονται ανε-

ξέλεγκτα στους ιστούς του, η ομοιόστασή
του διαταράσσεται.

γ) Eίναι αναγκαίοι για τη διατήρηση της ομοιό-
στασής του, αν όμως ξεπεράσουν κάποια
όρια, τότε τη διαταράσσουν.

δ) Mπορούν να διαταράξουν την ομοιόστασή
του μόνο εάν αυτός παρουσιάζει μειωμένη
αντίσταση.

Β. Το βακτήριο E. coli παράγει
α) ιντερφερόνες
β) βιταμίνη E
γ) βιταμίνη Κ
δ) ισταμίνη

Eξετάσεις 2005

1.48 Oι μικροοργανισμοί που έχουν άμεση
επίδραση στην ομοιόσταση ενός ατόμου ονο-
μάζονται:
α) παράσιτα
β) δυνητικά παθογόνοι
γ) παθογόνοι
δ) με κάποιον από τους προηγούμενους τρό-

πους, ανάλογα με το είδος τους.

1.49 Oι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι:
α) οι ευκαρυωτικοί και οι προκαρυωτικοί μονο-

κύτταροι οργανισμοί και οι ακυτταρικοί
β) ευκαρυωτικοί, προκαρυωτικοί και ακυτταρι-

κοί οργανισμοί



¶APA°ONTE™ ¶OY E¶HPEAZOYN THN Y°EIA TOY AN£Pø¶OY - MIKPOOP°ANI™MOI (I) 19

γ) τα πρωτόζωα, οι μύκητες, τα βακτήρια και οι
ιοί

δ) οι ευκαρυωτικοί, οι προκαρυωτικοί και οι
ακυτταρικοί οργανισμοί.

1.50 Oι ακυτταρικοί μικροοργανισμοί είναι:
α) τα πρωτόζωα β) τα βακτήρια
γ) οι μύκητες δ) οι ιοί.

1.51 Α. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς
ανήκουν:
α) τα βακτήρια και οι ιοί
β) οι μύκητες και τα πρωτόζωα
γ) τα πρωτόζωα και οι ιοί
δ) τα βακτήρια και τα πρωτόζωα.

Eξετάσεις 2004
Β. Στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς ανήκουν
α) τα βακτήρια και τα πρωτόζωα
β) τα πρωτόζωα και οι ιοί
γ) οι μύκητες και οι ιοί
δ) τα πρωτόζωα και οι μύκητες.

Eξετάσεις 2005

1.52 Α. Τα πρωτόζωα είναι:
α) μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
β) μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί
γ) πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
δ) πολυκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί.
Β. Τα πρωτόζωα είναι:
α) πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
β) μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
γ) μονοκύτταροι προκαρυωτικοί οργανισμοί
δ) ακυτταρικές μορφές ζωής

Εξετάσεις 2007
Γ. Τα πρωτόζωα:
α) είναι μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί
β) έχουν κυτταρικό τοίχωμα
γ) δεν έχουν πυρήνα
δ) σχηματίζουν εκβλαστήματα

Εξετάσεις 2007

1.53 Tο πλασμώδιο είναι:
α) προκαρυωτικός οργανισμός
β) μονοκύτταρος ευκαρυωτικός μικροοργανι-

σμός
γ) παθογόνος ιός δ) μονόκλωνο DNA.

Eξετάσεις 2003

1.54 Δεν αναφέρεται ότι μεταδίδεται άμεσα
από ζώα:
α) η αμοιβαδοειδής δυσεντερία
β) η ελονοσία
γ) η ασθένεια του ύπνου δ) η τοξοπλάσμωση.

1.55 Tο πρωτόζωο που προκαλεί την ασθέ-
νεια του ύπνου είναι:

α) το πλασμώδιο β) το τοξόπλασμα
γ) το τρυπανόσωμα δ) η αμοιβάδα.

Eξετάσεις 2004

1.56 Ποιο από τα παρακάτω είδη οργανισμών
δεν ανήκει στα πρωτόζωα;
α) Tο πλασμώδιο. β) Tο τρυπανόσωμα.
γ) Tο Treponema. δ) H αμοιβάδα.

1.57 Tο τοξόπλασμα είναι:
α) βακτήριο β) ιός
γ) μύκητας δ) πρωτόζωο.

Eξετάσεις 2003

1.58 Tο τρυπανόσωμα προκαλεί:
α) δυσεντερία β) ελονοσία
γ) ασθένεια του ύπνου δ) χολέρα.

Eξετάσεις 2001

1.59 Oι μύκητες είναι:
α) μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί

οργανισμοί
β) κοινοκυτταρικοί ευκαρυωτικοί οργανισμοί
γ) μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι προκαρυωτικοί

οργανισμοί
δ) μονοκύτταροι ή κοινοκυτταρικοί ευκαρυωτικοί

οργανισμοί.
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1.60 Oι μύκητες είναι:

α) προκαρυωτικοί οργανισμοί

β) ευκαρυωτικοί οργανισμοί

γ) παθογόνα πρωτόζωα

δ) αυτότροφοι οργανισμοί.

Eξετάσεις 2006

1.61 H μονογονική αναπαραγωγή των μυκή-

των επιτυγχάνεται με:

α) διχοτόμηση του γονικού κυττάρου, όταν ανα-

πτυχθεί αρκετά το εκβλάστημα

β) την ανάπτυξη ενός εξογκώματος στο γονικό

κύτταρο

γ) απλή διχοτόμηση του γονικού κυττάρου ή με

την ανάπτυξη σε αυτό ενός εξογκώματος

δ) όλους τους προηγούμενους τρόπους, ανά-

λογα με το είδος τους.

1.62 Ποιο/α από τα επόμενα δεν ανήκει/ουν

στα είδη των μυκήτων;

α) Η κάντιντα η λευκάζουσα

β) Τα δερματόφυτα

γ) Οι υφές

δ) Όλα τα προηγούμενα.

1.63 Tα βακτήρια είναι:

α) προκαρυωτικοί οργανισμοί

β) μονοκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί

γ) πολυκύτταροι ευκαρυωτικοί οργανισμοί

δ) ανάλογα με το είδος τους, κάτι από τα προη-

γούμενα.

1.64 Προκαρυωτικοί οργανισμοί είναι:

α) τα βακτήρια

β) τα πρωτόζωα και τα βακτήρια

γ) οι μύκητες

δ) τα βακτήρια και οι ιοί.

Eξετάσεις 2006

1.65 Δεν υπάρχουν βακτήρια με σχήμα:
α) ελικοειδές
β) σφαιρικό
γ) ραβδοειδές
δ) κυβικό.

1.66 Tα βακτήρια δεν διαθέτουν
α) ριβοσώματα
β) κυτταρικό τοίχωμα
γ) πυρήνα
δ) πυρηνοειδές.

Eξετάσεις 2001

1.67 Α. Οι προκαρυωτικοί οργανισμοί διαθέ-
τουν:
α) πυρήνα αντί για πυρηνοειδές
β) πυρηνοειδές αντί για πυρήνα
γ) ανάλογα με το είδος τους ή πυρηνική περιοχή

ή πυρηνοειδές αντί για πυρήνα
δ) πυρηνική περιοχή και πυρηνοειδές.
Β. Ποιον από τους παρακάτω κυτταρικούς σχη-
ματισμούς δεν διαθέτουν τα βακτήρια;
α) ριβοσώματα
β) κυτταρικό τοίχωμα
γ) ενδοπλασματικό δίκτυο
δ) πυρηνοειδές

Eξετάσεις 2002

1.68 Α. Τα βακτήρια διαθέτουν:
α) ενδοπλασματικό δίκτυο
β) κυτταρικό τοίχωμα
γ) διακριτό πυρήνα
δ) μιτοχόνδρια.

Eξετάσεις 2002
Β. Τα βακτήρια διαθέτουν:
α) πυρήνα
β) ριβοσώματα
γ) μιτοχόνδρια
δ) χλωροπλάστες.

Eξετάσεις 2005
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1.69 Σε όλα τα βακτήρια παρατηρείται/ούνται:

α) η μορφή των ενδοσπόριων
β) το κυτταρικό τοίχωμα
γ) η κάψα
δ) όλα τα προηγούμενα.

1.70 Tα βακτήρια διαθέτουν:
α) μιτοχόνδρια
β) ριβοσώματα
γ) χλωροπλάστες
δ) πυρήνα.

Eξετάσεις 2001
1.71 Tο ενδοσπόριο:
α) έχει ανθεκτικά τοιχώματα
β) έχει χαμηλούς μεταβολικούς ρυθμούς
γ) είναι ένα αφυδατωμένο κύτταρο
δ) χαρακτηρίζεται από όλα τα προηγούμενα.

1.72 Oρισμένα βακτήρια όταν:
α) δέχονται ακτινοβολίες, μετατρέπονται σε εν-

δοσπόρια
β) υφίστανται ακραίες θερμοκρασίες, μετατρέ-

πονται σε ενδοσπόρια
γ) οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, διχοτομούνται κά-

θε 20 min
δ) όλα τα προηγούμενα αληθεύουν.

1.73 H σύφιλη οφείλεται σε:
α) βακτήρια
β) πρωτόζωα
γ) μύκητες
δ) ιούς.

Eξετάσεις 2003

1.74 Mια σοβαρή ασθένεια που προκαλούν
οι μύκητες είναι:

α) η καντιντίαση
β) η σύφιλη
γ) η χολέρα
δ) οποιαδήποτε από τις προηγούμενες.

1.75 Ποιο/α από τα επόμενα δεν ανήκει/ουν
στα είδη των βακτηρίων;
α) H Candida albicans.
β) Tο Vibrio cholerae.
γ) Tο Treponema pallidum.
δ) Όλα τα προηγούμενα.

1.76 Α. Η ασθένεια χολέρα οφείλεται σε:
α) βακτήριο β) ιό
γ) μύκητα δ) πρωτόζωο.

Eξετάσεις 2005
Β. Ασθένεια που προκαλείται από βακτήριο εί-
ναι η
α) πνευμονική καντιντίαση
β) πολυομυελίτιδα
γ) ελονοσία
δ) χολέρα Εξετάσεις 2007

1.77 Tα βακτήρια σε αντίξοες συνθήκες σχη-
ματίζουν:
α) μαστίγια β) ενδοσπόρια
γ) βλεφαρίδες δ) αποικίες.

Eξετάσεις 2006

1.78 Όταν ένας μικροοργανισμός διχοτομεί-
ται, τότε δημιουργούνται:
α) δύο νέοι μικροοργανισμοί
β) ένας νέος μικροοργανισμός
γ) τρεις νέοι μικροοργανισμοί
δ) ένας, δύο ή τρεις νέοι μικροοργανισμοί,

ανάλογα με το είδος του.
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1.81 Nα συμπληρώσετε με τις κατάλληλες λέ-

ξεις τα κενά στις επόμενες προτάσεις.

α) H ικανότητα του οργανισμού να διατηρεί

σταθερές τις συνθήκες του εσωτερικού πε-

ριβάλλοντός του ονομάζεται ..................

................. . 
Εξετάσεις 2005

β) Eάν οι συνθήκες του εσωτερικού περιβάλ-

λοντος του οργανισμού δεν διατηρούνται,

τότε μπορεί να εκδηλωθεί ....................

............... .

γ) Oι μικροοργανισμοί που βλάπτουν πάντα τον

οργανισμό-ξενιστή ονομάζονται .............

...................... , ενώ όσοι τον βλάπτουν υπό

❯ EPΩTHΣH ΣYMΠΛHPΩΣHΣ KENOY ❯

1.79 Nα σημειώσετε ποιες από τις επόμενες
προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
α) Tο εσωτερικό περιβάλλον του ανθρώπινου

οργανισμού παραμένει γενικά σταθερό, πα-
ρά τις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος.

β) Eάν μεταβληθούν οι συνθήκες στο εσωτε-
ρικό του οργανισμού, μπορεί να εκδηλω-
θούν διάφορες ασθένειες.

γ) Όλες οι ασθένειες που εκδηλώνει ο άν-
θρωπος οφείλονται σε μικροοργανισμούς.

δ) Oι παθογόνοι μικροοργανισμοί είναι ή ευ-
καρυωτικοί ή προκαρυωτικοί.

ε) Tα πρωτόζωα είναι οι μόνοι μονοκύτταροι
ευκαρυωτικοί οργανισμοί.

στ) Tα πρωτόζωα κινούνται είτε με βλεφαρίδες
είτε με μαστίγια.

ζ) H ελονοσία προκαλείται από το τοξόπλασμα.
η) Oρισμένοι μύκητες μπορεί να είναι πολυ-

κύτταροι οργανισμοί.
θ) Oρισμένοι μύκητες μπορεί να ζουν παρασι-

τικά.
ι) Oι ιοί και τα βακτήρια είναι προκαρυωτικοί

οργανισμοί.
ια) Tα βακτήρια σχηματίζουν αποικίες, ενώ οι

περισσότεροι μύκητες υφές.

ιβ) H διχοτόμηση είναι τρόπος αναπαραγωγής
πρωτόζωων, μυκήτων και βακτηρίων.

ιγ) Bλεφαρίδες και μαστίγια παρατηρούνται μό-
νο σε βακτήρια.

ιδ) Τα βακτήρια σχηματίζουν υφές.
Εξετάσεις 2005

ιε) Οι μύκητες είναι μικροοργανισμοί που περι-
βάλλονται από έλυτρο.

Εξετάσεις 2005

1.80 Nα σημειώσετε ποιες από τις επόμενες
προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
Nα επαναδιατυπώσετε όσες θεωρείτε λανθα-
σμένες με τέτοιον τρόπο, ώστε να αληθεύουν.
α) Tο ανοσοβιολογικό σύστημα βοηθά στη δια-

τήρηση της ομοιόστασης.
β) Όσοι μύκητες ζουν ελεύθεροι βρίσκονται

στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος.
γ) Mόνο ορισμένοι από τους μύκητες είναι πο-

λυκύτταροι οργανισμοί.
δ) Όσοι μικροοργανισμοί ζουν ένα μέρος της

ζωής τους στο φυσικό περιβάλλον είναι ξενι-
στές.

ε) Mόνο ορισμένα βακτήρια σχηματίζουν εν-
δοσπόρια.

❯ EPΩTHΣΕΙΣ ΣΩΣTOY - ΛAΘOYΣ ❯



1.83 Nα αντιστοιχίσετε την ομάδα των οργανισμών (στήλη A) με την κατηγορία στην οποία
ανήκουν (στήλη B), ανάλογα με τον τύπο του κυττάρου τους.

A B
α) βακτήρια • • 1. ακυτταρικοί
β) ιοί • • 2. ευκαρυωτικοί
γ) μύκητες • • 3. προκαρυωτικοί
δ) πρωτόζωα •

1.84 Nα αντιστοιχίσετε τους μικροοργανισμούς (στήλη B) με τις ασθένειες ή το πρόβλημα
που προκαλούν (στήλη Γ) στον άνθρωπο και με την ομάδα οργανισμών στην οποία ανήκουν
(στήλη A).
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προϋποθέσεις ονομάζονται ......................

............................................... .
δ) Oι ευκαρυωτικοί μονοκύτταροι μικροοργα-

νισμοί μπορεί να είναι .............................
...... ή ..................... , ενώ ..................
................. μπορεί να είναι μόνο μύκητες.

ε) Oι ασθένειες που προκαλούνται από μύκη-
τες ονομάζονται ................................... .

στ) Oι προκαρυωτικοί οργανισμοί ονομάζονται
................................... .

ζ) i. Oι μικροοργανισμοί οι οποίοι προκειμέ-
νου να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν
περνούν μέρος ή ολόκληρη τη ζωή τους
στο εσωτερικό κάποιου οργανισμού ονο-
μάζονται ............................. και ο οργανι-

σμός που τους «φιλοξενεί» ................
................... .

ii. Tα νοσήματα που προκαλούνται στον άν-
θρωπο από παθογόνους μύκητες ονομά-
ζονται ................................... . Tα
....................... αποτελούν μια ειδική κα-
τηγορία μυκήτων που προσβάλλουν το
δέρμα, ιδιαίτερα το τριχωτό μέρος της
κεφαλής.

Εξετάσεις 2004

η) Το γενετικό υλικό των ..............................
..... βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή
που ονομάζεται πυρηνική περιοχή.

Εξετάσεις 2005

❯ EPΩTHΣH ΔIATAΞHΣ ❯

1.82 Nα βάλετε σε σειρά τις επόμενες δομές
ενός βακτηρίου, ξεκινώντας από το εσωτερικό
του:
α) κάψα, 

β) κυτταρόπλασμα, 
γ) πλασματική μεμβράνη, 
δ) κυτταρικό τοίχωμα, 
ε) πυρηνοειδές.

❯ EPΩTHΣEIΣ ANTIΣTOIXIΣHΣ ❯



A B Γ
• 1. Candida albicans • • i) αποβολές

α) βακτήριο • • 2. Treponema pallidum • • ii) δυσεντερία
• 3. Vibrio cholerae • • iii) ελονοσία

β) μύκητας • • 4. Δερματόφυτα • • iv) ερυθρότητα - κνησμός
• 5. Iστολυτική αμοιβάδα • • v) καντιντίαση
• 6. Πλασμώδιο • • vi) σύφιλη

γ) πρωτόζωο • • 7. Tοξόπλασμα • • vii) «του ύπνου»
• 8. Tρυπανόσωμα • • viii) χολέρα

1.85 Nα αντιστοιχίσετε τον τύπο των βακτηρίων (στήλη A) με το σχήμα τους (στήλη B).
A B

α) βάκιλος • • 1. ελικοειδές
β) κόκκος • • 2. κυβικό
γ) σπειρύλλιο • • 3. ραβδοειδές

• 4. σφαιρικό

ΘEMA 1ο
1. Ποια είναι τα οφέλη που έχει ο άνθρωπος από τους μικροοργανισμούς;

2. Ποιοι μικροοργανισμοί αναφέρονται ως παράσιτα των πνευμόνων και τι προβλήματα
προκαλούν;

ΘEMA 2ο
A. Nα βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά

την πρόταση.
1. Oι ομοιοστατικοί μηχανισμοί επιτυγχάνουν:

α) τη σταθεροποίηση των συνθηκών του περιβάλλοντος
β) τη σταθερότητα των συνθηκών στο εσωτερικό του οργανισμού
γ) να μην επιδρούν οι μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος στις συνθήκες του

εσωτερικού του οργανισμού
δ) όλα τα προηγούμενα.

2. Oι ασθένειες μπορεί να προκληθούν από:
α) μικροοργανισμούς
β) ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες
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γ) τον τρόπο ζωής
δ) όλους τους προηγούμενους παράγοντες.

3. Tα πρωτόζωα κινούνται χάρη:
α) στα ψευδοπόδια που σχηματίζουν
β) στις βλεφαρίδες
γ) στα μαστίγια
δ) σε κάποιο από τα προηγούμενα, ανάλογα με το είδος τους.

B. Nα σημειώσετε ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες.
α) H ασθένεια διαταράσσει την ομοιόσταση.
β) Tα παράσιτα διατηρούν την ομοιόστασή τους χάρη στους ξενιστές.
γ) H εκβλάστηση είναι τρόπος αναπαραγωγής των ευκαρυωτικών μικροοργανισμών.
δ) Oρισμένα βακτήρια, για να διατηρήσουν την ομοιόστασή τους, μετατρέπονται σε ενδο-

σπόρια.
ε) Aπό ένα βακτήριο μέσα σε 20 min δημιουργούνται δύο.
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