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Προλογικό σημείωμα 

  

Εάν κανείς θέλει να γνωρίσει τον φανταστικό κόσμο στον οποίο ζούμε και που υπάρχει 
παντού γύρω μας, εάν κανείς θέλει να ανακαλύψει από τις πιο μεγάλες διενέργειες της φύσης 
που επιτελούνται πάνω σε αυτόν εδώ τον πλανήτη έως τις πιο μικρές λειτουργίες  του μικρότε-
ρου ζωντανού οργανισμού πάνω στη Γη, το μόνο που έχει να κάνει είναι να ανατρέξει σε κάθε 
πτυχή της επιστήμης της Βιολογίας και να αναζητήσει όλη την κρυμμένη γνώση που βρίσκεται σε 
αυτήν.  

Μέσα από την επιστήμη της βιολογίας, μπορεί κανείς να μελετήσει τη ζωή και τους ζωντανούς 
οργανισμούς στην πλανήτη μας, τις φυσικές δομές αλλά και όλες τις αλληλεπιδράσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ τους. Έτσι, γνωρίζει τις διάφορες χημικές διεργασίες, τις μοριακές αλληλεπι-
δράσεις, τους φυσιολογικούς μηχανισμούς, καθώς επίσης την ανάπτυξη και την εξέλιξη. 

 Επομένως, είναι σημαντικό να εμφυτευθεί σε κάθε άνθρωπο το ενδιαφέρον για τη φύση 
και τις διαδικασίες που ενεργούνται σε αυτή, κάτι που ήδη καλλιεργείται από την παιδική ηλικία 
όταν τα παιδιά αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με αυτές. Η εντρύφηση, ωστόσο, στην βαθύτερη 
γνώση της βιολογίας περιλαμβάνει την εξοικείωση με έννοιες και ορισμούς, τη μελέτη της λει-
τουργίας των ζωντανών οργανισμών καθώς και τις αλληλεπιδράσεις που αυτοί αναπτύσσουν με 
άλλους οργανισμούς.  
Το παρόν βιβλίο αποτελεί ένα κλειδί που θα ξεκλειδώσει αυτή τη απαραίτητη γνώση και συγχρό-
νως ένα εργαλείο που θα βοηθήσει μαθητές της α γυμνασίου να αδράξουν τη γνώση αυτή και 
να την αξιοποιήσουν στην καθημερινότητα τους.  
Τα τέσσερα κεφάλαια που αναπτύσσονται στις επόμενες σελίδες αναλύουν θεμελιώδεις έννοιες 
της βιολογία όπως είναι η ζωή και τα χαρακτηριστικά της, η απλούστερη μονάδα ζωής, αλλά και 
βασικά συστήματα των οργανισμών που εξυπηρετούν τα χαρακτηριστικά της ζωής, όπως είναι η 
τροφή και η αναπνοή.  
Η απλοϊκή θεωρία συνοδεύεται από ερωτήσεις κατανόησης που έχουν ως στόχο να εντοπίσουν 
τυχόν ασάφειες και δυσνόητες για τους μαθητές έννοιες. Οι ερωτήσεις εμπέδωσης στο τέλος της 
κάθε υποενότητας αποσκοπούν στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης απέναντι στη γνωστική ύλη και 
στη σύνδεση της γνώσης αυτής με την καθημερινότητα, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα για 
μια συνοπτική επανάληψη των όσων διδάχθηκαν στην συγκεκριμένη υποενότητα.  
Οι ερωτήσεις για επανάληψη στα “Επαναληπτικά test” στο τέλος του κάθε κεφαλαίου δίνουν την 
ευκαιρία στο μαθητή να ελέγξει τις γνώσεις που απέκτησε. 
  
Ας είναι δημιουργική και καρποφόρα η νέα σχολική χρονιά. 
 
 

Ζαφειριάδου Μαγδαληνή  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
...στο τέλος της ενότητας θα γνωρίζω: 

✔ τα χαρακτηριστικά που εμφανίζουν οι οργανισμοί. 

✔ τη δομή και τις λειτουργίες των κυττάρων. 

✔ τις διαφορές ανάμεσα στα φυτικά και στα ζωικά κύτταρα. 

✔ τα στάδια οργάνωσης των οργανισμών. 

✔ τι σημαίνει είδος και πως ταξινομούνται οι οργανισμοί. 

✔ την έννοια “προσαρμογή” και τη σπουδαιότητά της για την επιβίωση των οργανισμών. 
 

 
1.1 Τα χαρακτηριστικά των οργανισμών 

Α. Θεωρία: 

➢ Ζωντανοί οργανισμοί: Εμφανίζουν χαρακτηριστικά ζωής (όπως τα ζώα και τα φυτά) 

➢ Άβια αντικείμενα: Άψυχα αντικείμενα, δεν εμφανίζουν στοιχεία ζωής. Τέτοια είναι για πα-
ράδειγμα τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος (ήλιος, υγρασία, φως, σύννεφα, νερό, έδα-
φος, κ.ά.) 

➢ Νεκροί οργανισμοί ή νεκρά τμήματα αυτών: Οργανισμοί που πεθαίνουν ή τμήματα οργανι-
σμών που αποβάλλονται (τρίχες, περιττώματα, φύλλα, κ.ά.) 

➢ Χαρακτηριστικά ζωής: τροφή, αναπνοή, ανάπτυξη, απέκκριση, αναπαραγωγή, ερεθιστικό-
τητα 

• Η τροφή παρέχει ενέργεια και χρήσιμα υλικά. Με αυτά οι οργανισμοί συνθέτουν τις δικές 
τους ουσίες και επιτελούν όλες τις λειτουργίες τους. Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να 
ζήσει χωρίς τροφή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την αναπνοή των φυτών και των ζώων. Οι ουσίες της 
τροφής, με τη βοήθεια του οξυγόνου, απελευθερώνουν την ενέργεια που περιέχουν. Ό-
λοι οι οργανισμοί αναπνέουν, επειδή όλοι οι οργανισμοί χρειάζονται την ενέργεια αυτή. 

• Κατά την επεξεργασία της τροφής, εκτός από τις χρήσιμες ουσίες παράγονται και άχρη-
στες. Οι άχρηστες ουσίες απομακρύνονται από τους οργανισμούς με τη διαδικασία της 
απέκκρισης. Τα φυτά αποθηκεύουν τις άχρηστες ουσίες στα φύλλα τους, τα οποία κά-
ποια στιγμή ξεραίνονται και πέφτουν. Τα ζώα τις απομακρύνουν με άλλους τρόπους, για 
παράδειγμα με τον ιδρώτα, τα ούρα και τα κόπρανα. 

• Όλοι οι οργανισμοί αναπαράγονται δημιουργώντας απογόνους. Αυτοί είναι νέοι οργα-

νισμοί που εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα με τους γονείς τους. Οι απόγονοι επιβιώνουν 

και μετά τον θάνατο των γονιών τους. Έτσι, εξασφαλίζεται η διατήρηση και η συνέχιση 

της ζωής επάνω στη Γη. 
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• Οι οργανισμοί εμφανίζουν ερεθιστικότητα, δηλαδή αντιδρούν στις μεταβολές του περι-

βάλλοντος στο οποίο ζουν. Οι συνθήκες του περιβάλλοντος άλλοτε ευνοούν την επιβί-

ωση των οργανισμών και άλλοτε την απειλούν. Έτσι, οι οργανισμοί βρίσκονται σε μια 

συνεχή προσπάθεια να εξασφαλίσουν τις καλύτερες συνθήκες για την επιβίωση και την 

αναπαραγωγή τους. 

 

Β. Ερωτήσεις στη θεωρία: 
Ερώτηση 1: 

Οι οργανισμοί χρειάζονται οξυγόνο. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 2: 

Τα φυτά παίρνουν την ενέργεια που χρειάζονται από άλλους οργανισμούς. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 
..................................................................................................................................................... 
 
Ερώτηση 3: 
Πολλοί οργανισμοί δεν χρειάζεται να αναπαραχθούν. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 

Ερώτηση 4: 

Η ανάπτυξη ενός οργανισμού φαίνεται από το μέ-
γεθός του. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 
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..........................................................................................................................................................

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

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

 
Ερώτηση 5: 
Ο οργανισμός αυτός δεν μετακινείται. 

Α. Βακτήριο 

Β. Αμοιβάδα 

Γ. Λειχήνας 

Δ. Όλα τα παραπάνω 

Αιτιολόγηση: 

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

 
Ερώτηση 6: 

Ο οργανισμός αυτός δεν αναπαράγεται. 

Α. Μύκητας 
Β. Αμοιβάδα 
Γ. Χορτάρι 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

Αιτιολόγηση: 
..........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
 
Ερώτηση 7: 

Ένας οργανισμός αναπτύσσεται διαρκώς κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

 
Ερώτηση 8: 

Το αεροπλάνο μετακινείται και καίει καύσιμα για να παράγει ενέργεια, εμφανίζει δηλαδή χαρα-
κτηριστικά ζωής και επομένως είναι ζωντανός οργανισμός, 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

. 
Ερώτηση 9: 

Ένας νεκρός οργανισμός θεωρείται ως άβιος γιατί δεν έχει ζωή. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

 
Ερώτηση 10: 

Πολλοί οργανισμοί που ζουν κρυμμένοι στο έδαφος, όπως οι τυφλοπόντικες ή οι σαύρες, δεν 
εμφανίζουν ερεθιστικότητα έναντι του ηλίου γιατί δεν έρχονται σε επαφή μαζί του. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

.............................................................................................................................................…....... 
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Ας ανακεφαλαιώσουμε όσα μάθαμε! 

Γ. Ασκήσεις εμπέδωσης για το σπίτι: 
Άσκηση 1: 
Σχολιάστε τις παρακάτω προτάσεις αν είναι ορθές ή λανθασμένες και αιτιολογήστε. 
1. Το έλατο δεν είναι ζωντανός οργανισμός γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του, 

δεν έχει μάτια ή αφτιά για να επικοινωνεί με το περιβάλλον και δεν έχει στόμα για να τραφεί. 
Επομένως δεν εμφανίζει βασικά χαρακτηριστικά ζωής. 

2. Το αυτοκίνητο μετακινείται με τις ρόδες του. Χρησιμοποιεί την βενζίνη για να παράγει την 
απαραίτητη ενέργεια και όταν βρέχει έχει υαλοκαθαριστήρες για να καθαρίσει τα τζάμια 
του, δηλαδή αντιδρά σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Άρα εμφανίζει χαρακτηριστικά 
ζωής, επομένως είναι ζωντανός οργανισμός. 

3. Τα ξύλα που καίμε στο τζάκι είναι άβια αντικείμενα καθώς δεν εμφανίζουν χαρακτηριστικά 
ζωής. 

Απάντηση: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Άσκηση 2: 
Στην παρακάτω εικόνα, να αναγνωρίστε και να καταγράψετε ό-
λους τους έμβιους και άβιους παράγοντες. Με βάση ποια κριτή-
ρια κάνατε αυτό το διαχωρισμό; 
Υπάρχουν νεκροί οργανισμοί; Ποιοι; Γιατί αναφέρονται ως νε-
κροί; 
 
Απάντηση: 
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1.2 Κύτταρο: Μονάδα της ζωής 

Α. Θεωρία: 

➢ Μονοκύτταρος οργανισμός: Οργανισμός που αποτελείται από ένα μόνο κύτταρο. Συνή-
θως δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Τέτοιοι οργανισμοί είναι για παράδειγμα τα βακτήρια 
και τα πρώτιστα. 

➢ Πολυκύτταρος οργανισμός: Οργανισμός που αποτελείται από πολλά κύτταρα. Συνήθως 
τα κύτταρα αυτά παρουσιάζουν διαφορές στη μορφή και στη λειτουργία τους, συνεργά-
ζονται όμως για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού (Υποενότητα 1.3). Τέτοιοι οργα-
νισμοί είναι οι διάφοροι οργανισμοί που βλέπουμε γύρω μας, όπως είναι ο άνθρωπος. 

➢ Μονάδα ζωής: Χα-
ρακτηρίζεται η μι-
κρότερη δομή που 
μπορεί να εμφανί-
σει χαρακτηρι-
στικά ζωής. Αυτή η 
δομή είναι το κύτ-
ταρο, το οποίο τε-
λεί όλες τις απα-
ραίτητες για τη 
ζωή του λειτουρ-
γίες και μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως 
ένας ολοκληρωμέ-
νος οργανισμός (ό-
πως είναι οι μονο-
κύτταροι οργανι-
σμοί).Ευκαρυω-
τικά κύτταρα: Τα κύτταρα που έχουν πυρήνα (π.χ. ζωικά κύτταρα). Ο πυρήνας είναι μια 
δομή εντός του κυττάρου που εσωκλείει το γενετικό υλικό του κυττάρου (DNA). Ευκαρυ-
ωτικά είναι όλα τα ζωικά και φυτικά κύτταρα, δηλαδή τα κύτταρα που απαντώνται στα 
ζώα και τα φυτά αντίστοιχα. 

➢ Προκαρυωτικά κύτταρα: Είναι τα κύτταρα που δεν έχουν πυρήνα. Τέτοια κύτταρα είναι 
τα βακτήρια. Το γενετικό υλικό των βακτηρίων βρίσκεται σε μια περιοχή του κυττάρου, 
χωρίς όμως να περικλείεται από τον πυρήνα. 

➢ Οι δομές που υπάρχουν σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα είναι οι εξής: πλασματική 
μεμβράνη, πυρήνας, κυτταρόπλασμα, μιτοχόνδρια 

➔ Τα φυτικά κύτταρα, εκτός από τις παραπάνω, διαθέτουν επιπλέον και τις εξής δομές: 
κυτταρικό τοίχωμα, χλωροπλάστες, χυμοτόπια. 

Δομή ενός βακτηρίου (προκαρυωτικό κύτταρο) 

http://www.arnos.gr/
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➢ Τα προκαρυωτικά κύτταρα, εκτός από πυρήνα, δεν φέρουν μιτοχόνδρια, ούτε χλωροπλά-
στες. 

➢ Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται οι βασικές δομές ενός ζωικού (αριστερά και ενός 
φυτικού (δεξιά) κυττάρου και περιγράφεται η λειτουργία της κάθε μιας από αυτές τις 
δομές. 

 

  

http://www.arnos.gr/
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Β. Ερωτήσεις στη θεωρία: 

Ερώτηση 11: 

Η αμοιβάδα αποτελείται από πολλά κύτταρα. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

..................................................................................................................................................… 

 
Ερώτηση 12: 

Το κύτταρο είναι η βασική μονάδα ζωής. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

 

Ερώτηση 13: 

Πλασματική μεμβράνη έχουν όλα τα κύτταρα. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

.................................................................................................................................................… 

.................................................................................................................................................… 

 

Ερώτηση 14: 

Τα ζωικά κύτταρα φέρουν χλωροπλάστες. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

 

Ερώτηση 15: 

Όλα τα κύτταρα φωτοσυνθέτουν. 

 Α. Σωστό 

http://www.arnos.gr/
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 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

 

Ερώτηση 16: 

Τα ζωικά κύτταρα ονομάζονται ευκαρυωτικά. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

 

Ερώτηση 17: 

Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες υπάρχουν μόνο στα φυτικά κύτταρα. 

 Α. Σωστό 

 Β. Λάθος 

Αιτιολόγηση: 

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

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

 

Ερώτηση 18: 
Φέρουν τα ζωικά κύτταρα 

Α. Χλωροπλάστες 
Β. Κυτταρικό τοίχωμα 
Γ. Χυμοτόπιο 
Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

Αιτιολόγηση: 

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

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

 

Ερώτηση 19: 
Φέρει κυτταρικό τοίχωμα. 
 Α. Αμοιβάδα 

 Β. Μαλάκιο 

 Γ. Βακτήριο 

 Δ. Όλα τα παραπάνω 

Αιτιολόγηση: 

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

http://www.arnos.gr/
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..........................................................................................................................................................

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

 

Ερώτηση 20: 
Η φωτοσύνθεση γίνεται: 

Α. Χλωροπλάστες 

Β. Μιτοχόνδρια 

Γ. Κυτταρικό τοίχωμα 

Δ. Χυμοτόπια 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

 

Ερώτηση 21: 
Διαθέτουν τα ευκαρυωτικά κύτταρα. 

Α. Πυρήνα 

Β. Μιτοχόνδρια 

Γ. Μεμβράνη 

Δ. Όλα τα παραπάνω 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

 

Ερώτηση 22: 
Διαθέτουν τα προκαρυωτικά κύτταρα. 

Α. Πυρήνα 

Β. Μιτοχόνδρια 

Γ. Μεμβράνη 

Δ. Κανένα από τα παραπάνω 

Αιτιολόγηση: 

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

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

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

  

http://www.arnos.gr/
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Ας ανακεφαλαιώσουμε όσα μάθαμε! 

Γ. Ασκήσεις εμπέδωσης για το σπίτι: 
Άσκηση 1: 
Στον παρακάτω πίνακα να συμπληρώσετε με “+” ποιες δομές υπάρχουν στον κάθε τύπο κυττά-
ρου. 
 

 Ζωικό κύτταρο Φυτικό κύτταρο 

Πυρήνας   

Κυτταρικό τοίχωμα   

Μιτοχόνδρια   

Ριβοσώματα   

Χυμοτόπια   

Πλασματική μεμβράνη   

Χλωροπλάστες   

Κυτταρόπλασμα   

 
Άσκηση 2: 
Σημειώστε τις δομές των κυττάρων στις παρακάτω εικόνες. 

 
Απάντηση: 

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

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

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

http://www.arnos.gr/





