
                  3Ο ΚΕΦ.  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

                  ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β΄ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ από Τζέλη Π.  

Ονοματεπώνυμο: ……………………………………………………………………………………. 

Τμήμα:       ………………….                               Ημερομηνία:    …………….     

Αγαπητά μου παιδιά, αφιερώστε λίγο από τον χρόνο σας για να απαντήσετε στα 

παρακάτω ερωτήματα. Αφορούν την ύλη του τρίτου κεφαλαίου που ήδη αρχίσαμε 

να κάνουμε στη βιολογία. Θα σας βοηθήσει το σχολικό βιβλίο, οι εικόνες παρακάτω 

και τα βίντεο με τις διευθύνσεις που δίνονται. Θέλει προσπάθεια το γνωρίζω… 

Αυτό το φύλλο ή θα μου το παραδώσετε από κοντά όταν ανοίξουν τα σχολεία ή θα 

το αναρτήσετε στην προσθήκη σχόλιου στο ιστολόγιό μου στη διεύθυνση: 

γεωλογικά και βιολογικά νέα. Σας ευχαριστώ πολύ!             

                                                      Ερωτήσεις 

1. Το αίμα αποτελείται από το πλάσμα και τα κύτταρα. Αφού 

παρακολουθήσετε το βίντεο στη διεύθυνση https://youtu.be/yWlF7gkUSVI  

να αναφέρετε: α) Τι είναι το πλάσμα και β) Τον ρόλο των κυττάρων του 

αίματος.…………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………… 

2. (α) Να  συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω κείμενο από την πορεία του 

αίματος στον άνθρωπο. (από το σχολικό βιβλίο βιολογία α γυμνασίου) 

Το αίμα από το σώμα καταλήγει μέσω ………………..στην …………………….Το αίμα 

αυτό περιέχει πολύ ……………………………………………Πρέπει να απαλλαγεί από 

αυτό και να εμπλουτιστεί με ……………………………….που θα το μεταφέρει στα 

……………………… 

https://geologigneab1.blogspot.com/
https://youtu.be/yWlF7gkUSVI


Η ανταλλαγή των αερίων (………………………και………………………………….…)γίνεται 

στους  ……………………Το αίμα μέσω ……………………..οδηγείται από την 

……………….στο……………………… 

 
(β) Στην καρδιά του ανθρώπου να συμπληρώσετε τα μέρη της (από το 

σχολικό βιβλίο) 

 
 

3. Από το άρθρο https://www.healthyliving.gr/2017/10/24/sfygmoi-ana-lepto-

askhsh-hlikia/ διαβάστε «Το ανώτατο όριο των καρδιακών παλμών» και 

απαντήστε γιατί ένας αθλητής μετά από αγώνα δρόμου νιώθει την καρδιά 

του να χτυπά γρηγορότερα; 

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

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

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

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

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

 

https://www.healthyliving.gr/2017/10/24/sfygmoi-ana-lepto-askhsh-hlikia/
https://www.healthyliving.gr/2017/10/24/sfygmoi-ana-lepto-askhsh-hlikia/


4. Ποιοι είναι οι ρόλοι των νεφρών στον ανθρώπινο οργανισμό;  (από το σχολικό 

βιβλίο)  

 

 

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

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

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

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

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

5. Στα φυτά :Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα Σ αν 

είναι σωστές ή με το γράμμα Λ αν είναι λανθασμένες. Τις λανθασμένες 

προτάσεις να τις διορθώσετε. (από το σχολικό βιβλίο ή από τις παρακάτω 

εικόνες) 

 

(α) Το ξύλωμα μεταφέρει γλυκόζη στα φυτικά κύτταρα. 

 (β) Με τη διαπνοή εισέρχεται μια ποσότητα νερού στο εσωτερικό των 

φύλλων. 

(γ) Το φλοίωμα αποτελεί τον αγωγό ιστό του φυτού. 

(δ) Η επιδερμίδα των φύλλων εμποδίζει την εξάτμιση του νερού. 

 

  



 
 

 

 

 

 ΤΖΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 


