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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ:  ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
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ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο 

 

α) Να συμπληρώσετε την πιο κάτω πρόταση.                                                                     

Οι θρεπτικές ουσίες, ανάλογα με τη χρησιμότητά τους στον οργανισμό, χωρίζονται σε τρεις (3) 
κατηγορίες: 

 
i) …………………………………, ii) …………………………………, iii) ………………………………… 

 
β) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν στην ανίχνευση των θρεπτικών ουσιών 

των  τροφών.                                                                                                                               

• Το διάλυμα υπερμαγγανικού καλίου  έχει χρώμα ……………………………… . Χρησιμοποιείται 

για την ανίχνευση  ………………………………………..  στις τροφές.  

•  Το διάλυμα θειικού χαλκού (CuSO4), στην παρουσία διαλύματος υδροξειδίου του νατρίου, όταν 

έρθει σε επαφή με πρωτεΐνες, αλλάζει χρώμα και από ……………………………..…… γίνεται  

………............... .  

• Για την ανίχνευση άνθρακα σε οργανικές ουσίες, χρησιμοποιούμε το ……………………………… 

                                                                                                                          
 
γ) Να απαντήσετε στις πιο κάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής που αφορούν στις θρεπτικές ουσίες 

των τροφών, βάζοντας σε κύκλο ένα μόνο γράμμα, Α ή Β ή Γ ή Δ ή Ε, που αντιστοιχεί ως σωστή 
απάντηση. 

                                                                                                                        
i)  Ποια από τις πιο κάτω θρεπτικές ουσίες χρησιμοποιεί ο ανθρώπινος οργανισμός ως πρώτη επιλογή 

για τις ενεργειακές του ανάγκες;     
                                                                                          
Α. Πρωτεΐνες                    

Β. Λιπαρές ουσίες  

Γ. Υδατάνθρακες  

Δ. Βιταμίνες    

Ε. Άλατα 

            

ii)  Ποιες από τις πιο κάτω θρεπτικές ουσίες των τροφών είναι ανόργανες ουσίες;        

Α. Άλατα           

Β. Νουκλεϊνικά οξέα           

Γ. Πρωτεΐνες          

Δ. Λιπαρές ουσίες.        

Ε. Βιταμίνες                                                                                  
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ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο 

 

α) Να συμπληρώσετε τις πιο κάτω προτάσεις με τις κατάλληλες έννοιες.            

                                                                                                                           
i) Η χημική πέψη του αμύλου αρχίζει στο......................................... με την επίδραση του ενζύμου  

................................... του σάλιου. Ολοκληρώνεται στο πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου, που 

ονομάζεται ............................................, με την επίδραση του ενζύμου ................................................. 

. 

 
ii) Η χημική πέψη των πρωτεϊνών αρχίζει στο ................................., με την επίδραση του ενζύμου 

............................... . Η πέψη των πρωτεϊνών συνεχίζεται στο πρώτο τμήμα του λεπτού εντέρου, 

που ονομάζεται ......................................., με την επίδραση διάφορων πεπτικών ενζύμων, όπως είναι 

η ............................................................. . 

 

 

β) Σε ποια από τις παρακάτω επιλογές, Α-Ε, τα όργανα που συμβάλλουν στη μεταφορά της τροφής κατά 

μήκος του γαστρεντερικού σωλήνα είναι σε ορθή σειρά; Να βάλετε σε κύκλο ένα μόνο γράμμα, Α ή Β 

ή Γ ή Δ ή Ε, το οποίο αποτελεί τη σωστή απάντηση. 

 
A. Στόμα, λάρυγγας, επιγλωττίδα, στομάχι, πάγκρεας, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, πρωκτός 

B. Στόμα, φάρυγγας, οισοφάγος, στομάχι, ήπαρ, πάγκρεας, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, πρωκτός 

Γ. Στόμα, φάρυγγας, οισοφάγος, στομάχι, χοληδόχος κύστη, πάγκρεας, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, 

πρωκτός 

Δ. Στόμα, φάρυγγας, λάρυγγας, οισοφάγος, στομάχι, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, πρωκτός 

E. Στόμα, φάρυγγας, οισοφάγος, στομάχι, λεπτό έντερο, παχύ έντερο, πρωκτός. 

                                                                                                                              

 
Ερώτημα 3ο  
 

α) Τι ονομάζεται μηχανική πέψη και τι χημική πέψη ;  
 

• Μηχανική πέψη: ………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

• Χημική  πέψη: ………………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

        
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                         



Όνομα Καθηγήτριας: Γ.Κούσπου                                                                                                      Σελίδα 3 από 6 
Όνομα Αρχείου: Βιολογία Β΄Γυμνασίου  Ενότητες 1-3  Επανάληψη 

β) Το πιο κάτω σχήμα απεικονίζει ένα κύτταρο. Αφού το μελετήσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που 
ακολουθούν: 

 

 
 

 

                                                                                   

(i)  Πρόκειται για φυτικό ή για ζωικό κύτταρο; 

 Nα δικαιολογήσετε την απάντησή σας,   

 αναφέροντας τις τρεις διαφορές που υπάρχουν   

μεταξύ ενός ζωικού και ενός φυτικού κυττάρου. 

    

  Πρόκειται για ........................... κύτταρο  γιατί: 
 

• ……………………………………………… 

……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

……………………………………………… 

• ……………………………………………… 

………………………………………………                                                  

                                   

 
 
(ii) Να ονομάσετε τις δομές ή τα οργανίδιά του,  με τις ενδείξεις   1, 2, 3 και 4  
       

1. .............................................. 

2. ............................................... 

3. ...............................................                                                                   

4. ............................................... 

                                                                                                                        

 
γ) Να γράψετε για τα μακρομόρια της στήλης Α  τα αντίστοιχα μικρομόριά τους (που προκύπτουν από τη 

διάσπασή τους)  στη στήλη Β. 
 

Στήλη Α: Μακρομόρια Στήλη Β: Μικρομόρια 

Υδατάνθρακες  

Πρωτεΐνες  

Λιπαρές ουσίες (Λιπίδια) 
           ........................... + 3 λιπαρά οξέα 

Νουκλεϊνικά οξέα   

                                                                                                                                   
      
 
 
 

1 

2 

3 

4 
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Ερώτημα 4ο  
 
α) Στην πιο κάτω εικόνα φαίνεται η εσωτερική κατασκευή της καρδιάς του ανθρώπινου οργανισμού, μετά 

από μια επιμήκη τομή. Να ονομάσετε τα μέρη της που δείχνουν οι ενδείξεις 1 – 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
β)  Μεταξύ των κόλπων και των κοιλιών υπάρχουν βαλβίδες. Ποιος είναι ο ρόλος αυτών των βαλβίδων; 
 

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

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

 
 
                                                                                                                               
γ) Να αναφέρετε τέσσερις  (4) διαφορές μεταξύ αρτηριών και φλεβών. 
 

Α/Α Αρτηρίες Φλέβες 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

2 

4 

 

 

1. ............................................................. 

2. ............................................................ 

3. ............................................................ 

4. ............................................................ 

 

1 

3 
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Ερώτημα 5ο  
 
Οι ερωτήσεις (α) και (β) που ακολουθούν σχετίζονται με την εικόνα 2, η οποία αναπαριστά το πεπτικό 

σύστημα στον ανθρώπινο οργανισμό. 

 

 α) Να ονομάσετε τα όργανα 1- 6,  συμπληρώνοντας τον πίνακα:                                                                                                                                                                 
 

                                                                                        

                                                                                                                   
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     

                             Εικόνα 2                                                                
 
 
 

β) Να γράψετε δύο (2) λειτουργίες για καθένα από τα  όργανα του πεπτικού συστήματος, που 

σημειώνονται  με τις ενδείξεις  3  και 4  

    

   Όργανο 3 : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

  Όργανο 4 : ………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

       
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             

Α/Α Όργανο 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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γ) Στον πιο κάτω πίνακα να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α με τις φράσεις της στήλης Β. 

 

Α/Α Στήλη Α Στήλη Β Αντιστοίχιση 

1.  Πέψη 
Α.  Χρήση των απλών ουσιών, για να φτιάξει  

     ο οργανισμός τις δικές του ουσίες. 
1. ......................... 

2.  Απορρόφηση 
Β. Διάσπαση των μακρομορίων σε  

    απλούστερες ουσίες 
2. ......................... 

3.  Αφομοίωση 
Γ. Αποβολή των άχρηστων  ουσιών από τον  

    πρωκτό 
3. ……………...... 

4.  Αφόδευση 
Δ. Μεταφορά των απλών υλικών από το  

    έντερο στην κυκλοφορία του αίματος 
4.  ....................... 

 

                                                                                                                                
δ) Να εξηγήσετε γιατί η κατανάλωση γλυκών, καραμελών, σοκολάτων κ.λπ., σε συνάρτηση με την 

έλλειψη συχνού βουρτσίματος των δοντιών, μπορεί να επιδεινώσει την υγεία του στόματός μας. 

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

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

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

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

                                                                                                                                   
ε) Ένα από τα συστατικά του μητρικού γάλακτος είναι το ένζυμο λυσοζύμη.  
 
▪ Σε ποιο άλλο όργανο του ανθρώπινου σώματος δρα η λυσοζύμη;  .......................................................... 
 
▪ Ποιο όργανο την παράγει; .......................................................................................................................... 
  
▪ Ποιος είναι ο ρόλος της λυσοζύμης; ........................................................................................................... 
 
 
στ) Ποιος είναι ο ρόλος της επιγλωττίδας κατά την κατάποση της τροφής; 

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

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

                                                                                                                                
 

    


