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ΕΝΟΤΗΤΑ 18 - ΒΙΟΛΟΓΙΑ
Κείµενο 1
Το κύτταρο (δοµή και λειτουργία)
Τι είναι το κύτταρο;
Το κύτταρο είναι η δοµική και λειτουργική µονάδα της ζωής. Όλοι οι οργανισµοί, από
τους πιο απλούς έως τους πιο σύνθετους - όπως ο άνθρωπος - αποτελούνται από ένα
ή περισσότερα κύτταρα. Για παράδειγµα, ένα µέσο ανθρώπινο σώµα αποτελείται από
περισσότερα από 75 τρισεκατοµµύρια κύτταρα, όµως υπάρχουν και αυτόνοµες
µορφές ζωής που αποτελούνται από ένα µόνο κύτταρο, το οποίο επιτελεί όλες τις
απαραίτητες λειτουργίες για την ύπαρξή του. Παρ’ όλο που τα κύτταρα αυτά
διαφέρουν πολύ µεταξύ τους στους διάφορους οργανισµούς, όλα έχουν κοινή
καταγωγή και κοινές ανάγκες. Γι΄αυτό το λόγο εµφανίζουν και πολλά κοινά βασικά
χαρακτηριστικά.
Τα περισσότερα κύτταρα είναι πάρα πολύ µικρά και δεν µπορούµε να τα δούµε µε
γυµνό µάτι. Το ερώτηµα που απασχολεί όµως ακόµα και σήµερα τον επιστηµονικό
κόσµο, είναι πώς δηµιουργήθηκαν τα πρώτα κύτταρα;
Σύµφωνα µε µία θεωρία γενικά αποδεκτή, πριν από τέσσερα δισεκατοµµύρια χρόνια
περίπου, όταν η Γη µας ήταν ακόµα σε νεαρή ηλικία, η επιφάνειά της ήταν γεµάτη
από ηφαίστεια και η ατµόσφαιρα τότε περιείχε δηλητηριώδη αέρια και καθόλου
οξυγόνο. Τότε, κάποιες χηµικές ουσίες εκτοξεύτηκαν στην ατµόσφαιρα από
ηφαιστειακές εκρήξεις και αντέδρασαν µε τους κεραυνούς και την υπεριώδη
ακτινοβολία. Αυτές οι χηµικές ουσίες µετατράπηκαν σε πιο µεγάλα και πιο σταθερά
µόρια, όπως τα αµινοξέα και τα νουκλεϊκά οξέα. Η βροχή τα µετέφερε στην
επιφάνεια της Γης, όπου σχηµάτισαν µια αρχέγονη σούπα από τα δοµικά συστατικά
των κυττάρων (λιπίδια, πρωτεϊνες, νουκλεϊκά οξέα).
Τα λιπίδια και οι πρωτεΐνες σχηµάτισαν µια µεµβράνη, µέσα στην οποία κλείστηκαν
άλλες ουσίες. Αυτές οι δοµές ήταν τα πρώτα κύτταρα. Σιγά σιγά, όµως, µετά από
εκατοµµύρια χρόνια εξελίχτηκαν και έδωσαν τα πιο απλά κύτταρα, που γνωρίζουµε
σήµερα, και τα οποία αποτελούνται από το κυτταρόπλασµα και την κυτταρική
µεµβράνη. Η κυτταρική µεµβράνη
είναι το φυσικό σύνορο του
κυττάρου, που το ξεχωρίζει από το
περιβάλλον
του.
Βοηθά
το
κύτταρο:
- να κρατά τα συστατικά του
ενωµένα,
- να
επικοινωνεί
µε
το
περιβάλλον του,
- να τρέφεται και ταυτόχρονα να
απεκκρίνει τις άχρηστες ουσίες,
- να ελέγχει την είσοδο και την
έξοδο ουσιών από το κύτταρο,
- να αµύνεται απέναντι στα
µικρόβια ή τις τοξίνες που το
προσβάλλουν.
Το κυτταρόπλασµα είναι ο χώρος
εσωτερικά από την κυτταρική
µεµβράνη και είναι ζελατινώδες. Σε
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αυτό πραγµατοποιούνται όλες οι λειτουργίες του κυττάρου. Επιπλέον, σε κάποιο
σηµείο του κυτταροπλάσµατος είναι συγκεντρωµένο το γενετικό υλικό. Στο
γενετικό υλικό βρίσκονται όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται το κύτταρο για να
ελέγξει τη δοµή και τη λειτουργία του.
Αυτά
τα
αρχικά
κύτταρα
ονοµάζονται προκαρυωτικά και
οι
πιο
χαρακτηριστικοί
προκαρυωτικοί οργανισµοί είναι τα
βακτήρια, τα οποία είναι απλά,
συνήθως µονοκύτταρα (από ένα
µόνο κύτταρο) και έχουν διάφορες
δοµές,
όπως
µαστίγια
και
βλεφαρίδες.
Κατά την πορεία της εξέλιξης,
επειδή το γενετικό υλικό των
κυττάρων έπρεπε να προφυλαχθεί
από διάφορα µικρόβια ή χηµικές ουσίες, σχηµατίστηκε ο πυρήνας, ο οποίος
χωρίζεται από το κυτταρόπλασµα µε µια διπλή µεµβράνη, την πυρηνική µεµβράνη,
που επιλέγει ποιες ουσίες θα ανταλλαχτούν µεταξύ του πυρήνα και του
κυτταροπλάσµατος. Ο πυρήνας περιέχει σχεδόν όλο το γενετικό υλικό ενός κυττάρου
και τα κύτταρα που τον διαθέτουν ονοµάζονται ευκαρυωτικά. Οι ευκαρυωτικοί
οργανισµοί µπορεί να είναι µονοκύτταροι ή πολυκύτταροι, όπως τα φυτά και τα ζώα,
µε πιο εξελιγµένο ζώο τον άνθρωπο.
βακτήρια

Όλα τα κύτταρα για να επιβιώσουν, αλλά και για να φτιάξουν τις δοµές τους και να
λειτουργήσουν, πρέπει να φτιάχνουν πρωτεΐνες. Έτσι, κάθε κύτταρο, από το πιο
απλό έως το πιο σύνθετο, έχει κάποιες δοµές µέσα στο κυτταρόπλασµά του, που
λέγονται ριβοσώµατα. Αυτά βοηθούν το κύτταρο να συνθέσει τις πρωτεΐνες που
του είναι απαραίτητες.
Κάθε κύτταρο έχει ως σκοπό του την αύξηση και την αναπαραγωγή του. Βέβαια, οι
µονοκύτταροι οργανισµοί µπορούν να αυξηθούν µόνο µέχρι ένα συγκεκριµένο
µέγεθος και συνήθως είναι µικροσκοπικοί. Επίσης, πρέπει να κάνουν και όλες τις
λειτουργίες που τους είναι απαραίτητες για την επιβίωση.
Οι πολυκύτταροι οργανισµοί, αντίθετα, αποτελούνται από πάρα πολλά κύτταρα, τα
οποία είναι εξειδικευµένα, δηλαδή εκτελούν µία µόνο λειτουργία. Για παράδειγµα
στον άνθρωπο, τα µυικά κύτταρα βοηθούν στην κίνηση, τα νευρικά κύτταρα
δέχονται και µεταφέρουν µηνύµατα κ.ο.κ. Αυτό ουσιαστικά σηµαίνει ότι τα κύτταρα
των πολυκύτταρων οργανισµών δεν µπορούν να ζήσουν µόνα τους, αλλά
συνυπάρχουν και συνεργάζονται για τις ανάγκες του οργανισµού. Τα κύτταρα που
επιτελούν την ίδια λειτουργία έχουν και την ίδια µορφή και λέµε ότι αποτελούν έναν
ιστό. Πολλοί διαφορετικοί ιστοί φτιάχνουν ένα όργανο, το οποίο επίσης κάνει κάτι
συγκεκριµένο. Όµοια, πολλά όργανα µαζί αποτελούν ένα σύστηµα οργάνων και
πολλά συστήµατα οργάνων απαρτίζουν τον οργανισµό. Για παράδειγµα, πολλά
µυικά κύτταρα φτιάχνουν τον µυικό ιστό. Ο µυικός και ο συνδετικός ιστός φτιάχνουν
ένα µυ και πολλοί µύες µαζί φτιάχνουν το µυικό σύστηµα, ένα από τα πολλά
συστήµατα (π.χ. πεπτικό, νευρικό) του ανθρώπινου οργανισµού.
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Ορολογία
Αµινοξέα: χηµικές ενώσεις, οι οποίες συνδέονται και φτιάχνουν ακόµα µεγαλύτερες
ενώσεις, τις πρωτεϊνες.
Π.χ. Μία πρωτεΐνη που περιέχεται στα µαλλιά και στα νύχια του ανθρώπου είναι η
κερατίνη.
Νουκλεϊκά οξέα: χηµικές ενώσεις που αποτελούν το γενετικό υλικό των
οργανισµών (DNA, RNA).
Π.χ. Όλοι οι οργανισµοί έχουν κωδικοποιηµένες τις πληροφορίες για τη σύνθεση των
πρωτεϊνών τους στο γενετικό τους υλικό.
Λιπίδια: χηµικές ενώσεις που “φοβούνται” το νερό, δηλαδή δεν διαλύονται σε αυτό.
Π.χ. Η κυτταρική µεµβράνη αποτελείται από λιπίδια, για να µην διαλύεται το κύτταρο
όταν έρχεται σε επαφή µε το νερό.
Κυτταρόπλασµα: ζελατινώδες υγρό, που περικλείεται από την κυτταρική
µεµβράνη.
Π.χ. Το κυτταρόπλασµα περιέχει όλες τις ουσίες που είναι απαραίτητες για την
λειτουργία του κυττάρου.
Μικρόβια: οργανισµοί που δεν φαίνονται µε γυµνό µάτι και έχουν µέγεθος συνήθως
µικρότερο από 0,1 mm.
Π.χ. Τα κυριότερα µικρόβια είναι τα βακτήρια, τα οποία είναι έως και 100 φορές
µικρότερα από ένα ανθρώπινο κύτταρο.
Τοξίνες: χηµικές ουσίες που παράγονται από τα βακτήρια και είναι τοξικές για όλα
τα υπόλοιπα κύτταρα.
Π.χ. Το βακτήριο του τέτανου παράγει µια πολύ ισχυρή τοξίνη που επιφέρει το
θάνατο ενός ανθρώπου µέσα σε λίγα εικοσιτετράωρα.
Προκαρυωτικά: κύτταρα απλά, χωρίς συγκροτηµένο πυρήνα.
Π.χ. Τα βακτήρια είναι προκαρυωτικά κύτταρα.
Μαστίγια: δοµές που βοηθούν στην κίνηση των κυττάρων και εκτελούν κυκλικές
κινήσεις.
Π.χ. Το µαστίγιο βοηθά ένα βακτήριο να κινηθεί µέσα στο νερό.
Βλεφαρίδες: µικροσκοπικά τριχίδια που βοηθούν διάφορους οργανισµούς να
εκτελούν κυµατοειδείς κινήσεις.
Π.χ. Ένας ευκαρυωτικός µικροοργανισµός που λέγεται Παραµήκιο (Paramecium)
κινείται µε βλεφαρίδες.
Εξέλιξη: η φυσική διεργασία µε την οποία εµφανίζονται σιγά σιγά όλοι οι ζωντανοί
οργανισµοί στη γη και ταυτόχρονα κάποιοι από αυτούς εξαφανίζονται.
Π.χ. Ένα παλαιό είδος πιθήκου που περπατούσε στα τέσσερα πριν από εκατοµµύρια
χρόνια εξελίχτηκε και έδωσε τον άνθρωπο, τον σηµερινό πίθηκο, τον χιµπαντζή και
τον ουραγκοτάγκο.
Πυρήνας: δοµή των ευκαρυωτικών κυττάρων, µέσα στην οποία είναι κλεισµένο το
γενετικό τους υλικό και περιβάλλεται από διπλή µεµβράνη, την πυρηνική
µεµβράνη.
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Π.χ. Ο άνθρωπος αποτελείται από ευκαρυωτικά κύτταρα, δηλαδή το DNA του είναι
καλά προφυλαγµένο µέσα στον πυρήνα αυτών των κυττάρων.
Ριβοσώµατα: δοµές του κυτταροπλάσµατος, η λειτουργία των οποίων είναι η
σύνθεση των πρωτεϊνών.
Π.χ. Τα εργοστάσια παραγωγής των κυττάρων είναι τα ριβοσώµατα.
Ιστός: οµάδα κυττάρων που έχουν την ίδια µορφή και εκτελούν την ίδια λειτουργία.
Π.χ. Πολλά φυτικά κύτταρα σχηµατίζουν έναν ιστό στην εξωτερική πλευρά των
φύλλων που λέγεται επιδερµίδα.
Όργανο: πολλοί διαφορετικοί ιστοί σχηµατίζουν ένα όργανο.
Π.χ. Το στοµάχι είναι ένα όργανο που αποτελείται από µυικό και επιθηλιακό ιστό.
Σύστηµα οργάνων: πολλά όργανα µαζί φτιάχνουν ένα σύστηµα οργάνων.
Π.χ. Το πεπτικό σύστηµα αποτελείται από το στόµα, τον οισοφάγο, το στοµάχι, το
λεπτό έντεο, το παχύ έντερο, το ήπαρ, την χολή και το πάγκρεας.
Οργανισµός: κάθε ον που έχει όλα τα χαρακτηριστικά ένας ζωής.
Π.χ. Ένας οργανισµός χαρακτηρίζεται από την ικανότητα να παράγει ενέργεια, να
κινείται (όχι πάντα), να τρέφεται, να απεκκρίνει, να αυξάνεται, να αντιδρά σε
ερεθίσµατα και να αναπαράγεται.
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Λεξιλόγιο
Το οποίο: αντωνυµία αναφορική, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης
ονοµαστικής (ο οποίος-α-ο)
Π.χ. Το έργο, για το οποίο µου µιλάς, το έχω δει πάνω από πέντε φορές.
Κλίση:
ο οποίος
του οποίου
τον οποίο

η οποία
της οποίας
την οποία

το οποίο
του οποίου
το οποίο

οι οποίοι
των οποίων
τους οποίους

οι οποίες
των οποίων
τους οποίους

τα οποία
των οποίων
τα οποία

∆ηµιουργήθηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας β΄(δηµιουργούµαι)
Π.χ. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, δηµιουργήθηκαν πολλά προβλήµατα στις γεωργικές
καλλιέργειες.
Αρχικοί χρόνοι: δηµιουργούµαι, δηµιουργούµουν, θα δηµιουργούµαι, θα
δηµιουργηθώ, δηµιουργήθηκα, έχω δηµιουργηθεί, είχα δηµιουργηθεί, θα έχω
δηµιουργηθεί

Εκτοξεύτηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(εκτοξεύοµαι)
Π.χ. Κατά τη διάρκεια του χθεσινού ποδοσφαίρικού αγώνα, εκτοξεύτηκαν διάφορα
αντικείµενα στον χώρο του γηπέδου, και ο αγώνας διακόπηκε.
Αρχικοί χρόνοι: εκτοξεύοµαι, εκτοξευόµουν, θα εκτοξεύοµαι, θα εκτοξευτώ,
εκτοξεύτηκα, έχω εκτοξευτεί, είχα εκτοξευτεί, θα έχω εκτοξευτεί

Κλείστηκαν: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄(κλείνοµαι)
Π.χ. Κλείστηκαν δέκα θέσεις για τη βραδινή παράσταση! Όλη η παρέα θα είναι στο
θέατρο απόψε!
Αρχικοί χρόνοι: κλείνοµαι, κλεινόµουν, θα κλείνοµαι, θα κλειστώ, κλείστηκα, έχω
κλειστεί, είχα κλειστεί, θα έχω κλειστεί

Σχηµατίστηκε: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου αορίστου, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού ενικού, συζυγίας α΄(σχηµατίζοµαι)
Π.χ. Σχηµατίστηκε µια τέτοια ουρά στην τράπεζα το πρωί, που βαρέθηκα να
περιµένω!
Αρχικοί χρόνοι: σχηµατίζοµαι, σχηµατιζόµουν, θα σχηµατίζοµαι, θα σχηµατιστώ,
σχηµατίστηκα, έχω σχηµατιστεί, είχα σχηµατιστεί, θα έχω σχηµατιστεί
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Ασκήσεις Λεξιλογίου

1. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που δίνονται:
προκαρυωτικά-ευκαρυωτικά
1. Το λιοντάρι αποτελείται από …………………………… κύτταρα.
λιπίδια-νουκλεϊκά οξέα
2. Το κύριο συστατικό της κυτταρικής µεµβράνης είναι τα …………………………… .
µαστίγια-ριβοσώµατα
3. Η σύνθεση των πρωτεϊνών στα κύτταρα γίνεται στα ………………………… .
όργανο-σύστηµα οργάνων
4. Το δέρµα στον άνθρωπο είναι ένα ………………………….
µονοκύτταρων-πολυκύτταρων
5. Τα κύτταρα των …………………………… οργανισµών είναι τα πιο εξειδικευµένα στη
µορφή και την λειτουργία.

2. Βρείτε λέξεις από το κείµενο, που έχουν:

αντίθετη σηµασία από τις:

ίδια σηµασία µε τις:

1. προκαρυωτικό

………………………… 4. επιτελούν

…………………………

2. απλό

………………………… 5. συνθέτει

…………………………

3. αρχέγονο

…………………………
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Ασκήσεις Κατανόησης

1. Σωστό ή Λάθος;
1. Τα βακτήρια είναι ευκαρυωτικά κύτταρα.
2. Το γενετικό υλικό φέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται το κύτταρο για τη
δοµή και τη λειτουργία του.
3. Τα ριβοσώµατα βρίσκονται µόνο στα κύτταρα που έχουν πυρήνα.
4. Πολλά όργανα µαζί φτιάχνουν έναν ιστό και πολλοί ιστοί µαζί φτιάχνουν έναν
οργανισµό.
5. Τα πρώτα κύτταρα πιθανόν προέκυψαν από µια αρχέγονη σούπα χηµικών
ενώσεων, πριν από δισεκατοµµύρια χρόνια.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τον σωστό τύπο των λέξεων του πλαισίου:

κυτταρόπλασµα, κυτταρική, πυρήνας, ευκαρυωτικό, προκαρυωτικό, βακτήριο,
γενετικό υλικό, ριβοσώµατα, πρωτεΐνες, όργανο, ιστός, κύτταρο, πολυκύτταρος,
οργανισµός, σύστηµα οργάνων

Κάθε κύτταρο αποτελείται από το …………………………… και την ……………………………
µεµβράνη.
Μπορεί…

Κάποια κύτταρα µπορεί να έχουν ............................., οπότε τα λέµε
............................. . Αυτά που δεν έχουν, λέγονται ............................. και ένα
παράδειγµα τέτοιων οργανισµών είναι τα ............................. . Σε κάθε περίπτωση,
µέσα σε κάθε κύτταρο, µπορούµε να βρούµε το .............................
............................. και ............................., τα οποία είναι απαραίτητα για τη
σύνθεση των ............................. του κυττάρου.
Ξανά µπορεί…

Ένα ....................... µπορεί να αποτελείται από πάρα πολλά διαφορετικά είδη
........................., ο κάθε ένας όµως από αυτούς θα απαρτίζεται µόνο από ένα είδος
..............……………. . Επίσης, όλοι οι ...............................
...........................
αποτελούνται από πάρα πολλά ................................. .......................... .
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Κείµενο 2
Φυτικό κύτταρο - Ζωικό κύτταρο
«∆ιαφορετικότητα»
Ζωή:

Χαρά:
Ζωή:
Χαρά:

Ζωή:
Χαρά:

Ζωή:
Χαρά:
Ζωή:

Χαρά:

Ζωή:
Χαρά:

Ζωή:

Χαρά:
Ζωή:

Χαρά:
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Όσες επαναλήψεις και να κάνω, νοµίζω ότι δεν θα καταλάβω ποτέ τις
διαφορές µεταξύ ενός φυτικού και ενός ζωικού κυττάρου! Θα µε
βοηθήσεις;
Βέβαια! Θέλεις να κοιτάζουµε τις εικόνες και να δούµε τι θυµόµαστε;
Λοιπόν, σίγουρα και τα δύο είδη κυττάρων είναι ευκαρυωτικά.
Σωστά! Έχουν δηλαδή κυτταρόπλασµα, κυτταρική µεµβράνη και
πυρήνα, ο οποίος περιβάλλεται από την πυρηνική µεµβράνη. Μέσα
στον πυρήνα βρίσκεται ο πυρηνίσκος, που είναι το εργοστάσιο
παραγωγής ριβοσωµάτων του κυττάρου.
Μόνο που τα φυτικά κύτταρα έχουν και άλλο ένα περίβληµα, έξω από
την κυτταρική µεµβράνη, το κυτταρικό τοίχωµα. Γιατί όµως;
Ε, σκέψου λίγο: τα φυτά έχουν να αντιµετωπίσουν ανέµους, τα ζώα
που τα ποδοπατάνε και ένα σωρό εχθρούς. ∆εν έχουν κόκκαλα, όπως
εµείς. Γι’ αυτό το λόγο τα κύτταρά τους έχουν αναπτύξει αυτά τα πολύ
σκληρά τοιχώµατα, που τα βοηθάνε στη στήριξη.
Μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι και στα δύο είδη βρίσκουµε τα ριβοσώµατα,
που βοηθάνε στη σύνθεση πρωτεϊνών.
Ναι, µόνο που είναι φυσικά εντελώς διαφορετικές οι πρωτεΐνες που
συνθέτει κάθε κύτταρο, έτσι;
Σαφώς! Επίσης, απ’ όσο θυµάµαι, υπάρχουν και ελεύθερα
ριβοσώµατα, αλλά υπάρχει και το ενδοπλασµατικό δίκτυο, που
είναι ένα δίκτυο από µεµβρανώδεις σάκους, οι οποίοι συνδέονται µε
τον πυρήνα και µπορούν να µεταφέρουν, να κατασκευάσουν και να
επεξεργαστούν διάφορες χηµικές ουσίες.
Μην ξεχνάς ότι χωρίζεται σε αδρό και λείο ενδοπλασµατικό δίκτυο.
Το αδρό λέγεται έτσι, γιατί περιέχει πάρα πολλά ριβοσώµατα, ενώ το
λείο δεν έχει καθόλου.
Α, ναι! Πάµε τώρα στο Σύµπλεγµα Golgi. Ακόµα δεν έχω καταλάβει
σε τι χρησιµεύει αυτό…
Λοιπόν, είναι και αυτό ένα σύστηµα µεµβρανών, η δουλειά του οποίου
είναι να µεταφέρει και να διανέµει τα κυτταρικά προϊόντα, όπως τις
πρωτεΐνες και τα λιπίδια που έχουν κατασκευαστεί µέσα στο
ενδοπλασµατικό δίκτυο. Συχνά µάλιστα, βοηθά στην έξοδο των
ουσιών αυτών από το κύτταρο, µέσω της κυτταρικής µεµβράνης.
Νοµίζω ότι το κατάλαβα. Πάµε στα µιτοχόνδρια; Αυτά τα οβάλ
οργανίδια τα ξέρω καλά. Είναι ουσιαστικά τα εργοστάσια παραγωγής
ενέργειας των κυττάρων. Εκεί, η τροφή και το οξυγόνο µετατρέπονται
µέσω της αναπνοής, σε ενέργεια.
Σωστά! Θυµάσαι ότι οι χλωροπλάστες βρίσκονται µόνο στα φυτικά
κύτταρα;
Φυσικά! Επίσης, ξέρω ότι οι χλωροπλάστες βοηθούν τα φυτικά
κύτταρα να φτιάξουν την τροφή τους, καθώς είναι αυτότροφα, ενώ
τα ζωικά είναι ετερότροφα.
Κατά τη φωτοσύνθεση, δεσµεύεται ηλιακή ενέργεια από τα φυτικά
κύτταρα και διοξείδιο του άνθρακα της ατµόσφαιρας και νερό και
µετατρέπονται σε γλυκόζη και οξυγόνο.
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Εντάξει, αυτά τα έχω εµπεδώσει. Τα λυσοσώµατα όµως;
Αυτά τα οργανίδια είναι σφαιρικά κυστίδια και εκτελούν την πέψη
άχρηστων προϊόντων του κυττάρου, µέσω κάποιων ενζύµων που
διαθέτουν. Βρίσκονται µόνο στα ζωικά κύτταρα.
Ενώ τα υπεροξειδιοσώµατα βρίσκονται και στα δύο είδη κυττάρων
και έχουν ένζυµα, που διασπούν ουσίες τοξικές για τα κύτταρα.
Ωραία! Και το τελευταίο οργανίδιο που πρέπει να θυµάσαι είναι το
χυµοτόπιο, το οποίο βρίσκεται µόνο στο φυτικό κύτταρο και
αποθηκεύει διάφορα υλικά και νερό, ενώ βοηθά στην ανάπτυξη και τη
στήριξη των φυτών.
Αχ, σ’ ευχαριστώ! Ό,τι και να πω, θα ‘ναι λίγο! Τα κατάλαβα!
Παρακαλώ! Άλλωστε και για µένα ήταν χρήσιµη αυτή η επανάληψη!
Φυτικό Κύτταρο

Ζωικό Κύτταρο
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Ορολογία
Πυρηνίσκος: δοµή µέσα στον πυρήνα των ευκαρυωτικών κυττάρων, που είναι
υπεύθυνη για την παραγωγή ριβοσωµάτων.
Π.χ. Μέσα σε κάθε πυρήνα µπορώ να διακρίνω µια σφαιρική δοµή, τον πυρηνίσκο.
Κυτταρικό τοίχωµα: πολύ σκληρό περίβληµα έξω από τη µεµβράνη των φυτικών
κυττάρων.
Π.χ. Η προστασία των φυτικών κυττάρων επιτυγχάνεται µε το κυτταρικό τοίχωµα.
Ενδοπλασµατικό δίκτυο: σύστηµα από µεµβρανώδεις σάκους, που βοηθά στη
σύνθεση και µεταφορά διαφόρων ουσιών του κυττάρου και χωρίζεται σε αδρό (αυτό
που έχει ριβοσώµατα) και σε λείο (αυτό που δεν έχει ριβοσώµατα).
Π.χ. Η σύνθεση πρωτεϊνών επιτελείται και στα ελεύθερα ριβοσώµατα του
κυτταροπλάσµατος, αλλά και σε αυτά του ενδοπλασµατικού δικτύου.
Σύµπλεγµα Golgi: σύστηµα από µεµβρανώδη κυστίδια, τα οποία επεξεργάζονται και
µεταφέρουν πρωτεΐνες και λιπίδια του κυττάρου.
Π.χ. Η τελική µορφή των πρωτεϊνών που εκκρίνονται, λαµβάνεται στο Σύµπλεγµα
Golgi και στη συνέχεια µεταφέρονται έξω από την κυτταρική µεµβράνη.
Μιτοχόνδρια: ωοειδή οργανίδια που αποτελούνται από διπλή µεµβράνη και είναι
υπεύθυνα για την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα.
Π.χ. Τα σπερµατοζωάρια έχουν πάρα πολλά µιτοχόνδρια, τα οποία τους δίνουν πολλή
ενέργεια για να καταφέρουν να κινηθούν µέχρι να βρουν το ωάριο.
Οργανίδια: σχηµατισµοί µέσα στο κυτταρόπλασµα των ευκαρυωτικών κυττάρων, οι
οποίοι αποτελούνται κυρίως από µεµβράνες και έχουν κάποια λειτουργία.
Π.χ. Τα προκαρυωτικά κύτταρα δεν έχουν καθόλου οργανίδια, παρά µόνο
ριβοσώµατα.
Αναπνοή: είναι η διαδικασία κατά την οποία γλυκόζη (ένας υδατάνθρακας) και
οξυγόνο, µετατρέπονται σε ενέργεια, νερό και διοξείδιο του άνθρακα (χηµική
ένωση που αποτελείται από άνθρακα και δύο άτοµα οξυγόνου – CO2).
Π.χ. Άλλο πράγµα είναι η αναπνοή στον άνθρωπο, δηλαδή η εισπνοή-εκπνοή και άλλο
πράγµα η αναπνοή των κυττάρων.
Χλωροπλάστες: οργανίδια που επιτελούν τη φωτοσύνθεση, δηλαδή τη διαδικασία
κατά την οποία από διοξείδιο του άνθρακα και νερό, µέσω της ηλιακής ενέργειας,
παράγεται γλυκόζη και οξυγόνο.
Π.χ. Η αντίστροφη διαδικασία της αναπνοής στα φυτά, είναι η φωτοσύνθεση.
Αυτότροφα: όλοι οι οργανισµοί που παράγουν µόνοι τους την τροφή τους.
Π.χ. Τα φυτά είναι αυτότροφοι οργανισµοί.
Ετερότροφα: οι οργανισµοί που δεν µπορούν να συνθέσουν µόνοι τους την τροφή
τους, αλλά τρέφονται µε άλλους οργανισµούς.
Π.χ. Ο άνθρωπος είναι ένας ετερότροφος οργανισµός.
Λυσοσώµατα: σφαιρικά κυστίδια (µεµβράνες που σχηµατίζουν σακουλάκια) που
διαθέτουν πολλά ένζυµα (πρωτεΐνες που µπορούν να επιταχύνουν χηµικές
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αντιδράσεις) για την πέψη (διάσπαση σε µικρότερα συστατικά) διαφόρων ουσιών
στα κύτταρα.
Π.χ. Εάν τα ένζυµα των λυσοσωµάτων βγουν κατά λάθος στο κυτταρόπλασµα, θα
αρχίσουν να πέπτουν ό,τι βρουν µπροστά τους και θα δαλύσουν το κύτταρο.
Υπεροξειδιοσώµατα: σφαιρικά µεµβρανώδη οργανίδια που διαθέτουν ένζυµα που
διασπούν ουσίες τοξικές (δηλητηριώδεις) για τα κύτταρα.
Π.χ. Μία τοξική ουσία για τα κύτταρα είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το οποίο
διασπάται στα υπεροξειδιοσώµατα.
Χυµοτόπιο: ένα µεγάλο οργανίδιο, που περιέχει νερό και χρήσιµες θρεπτικές ουσίες
για τα φυτικά κύτταρα.
Π.χ. Κάθε φυτικό κύτταρο περιέχει ένα µεγάλο χυµοτόπιο.

ευκαρυωτικό κύτταρο
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Λεξιλόγιο
Όσες: αντωνυµία αναφορική, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης
αιτιατικής (όσος-η-ο)
Π.χ. Όσες ιστορίες και αν λες, δεν σε πιστεύω πια.
Κλίση:
όσος
όσου
όσο

όση
όσης
όση

όσο
όσου
όσο

όσοι
όσων
όσους

όσες
όσων
όσες

όσα
όσων
όσα

Περίβληµα: ουσιαστικό, γένους ουδετέρου, αριθµού ενικού, πτώσης αιτιατικής (το
περίβληµα)
Π.χ. Έβλεπε το περίβληµα, το ένδυµα και όχι την ουσία.
Κλίση:
το περίβληµα
του περιβλήµατος
το περίβληµα
περίβληµα

τα περιβλήµατα
των περιβληµάτων
τα περιβλήµατα
περιβλήµατα

Πρωτεϊνών: ουσιαστικό, γένους θηλυκού, αριθµού πληθυντικού, πτώσης γενικής (η
πρωτεΐνη)
Π.χ. Οι δίαιτες που βασίζονται σε διατροφή µε υψηλές ποσότητες πρωτεϊνών, έχουν
γίνει πολύ δηµοφιλείς.
Κλίση:
η πρωτεΐνη
της πρωτεΐνης
την πρωτεΐνη
πρωτεΐνη

οι πρωτεΐνες
των πρωτεϊνών
τις πρωτεΐνες
πρωτεΐνες

Μετατρέπονται: ρήµα, έγκλισης οριστικής, χρόνου ενεστώτα, φωνής παθητικής,
προσώπου γ΄, αριθµού πληθυντικού, συζυγίας α΄ (µετατρέποµαι)
Π.χ. Τα δολάρια δεν µετατρέπονται πια σε δραχµές, αλλά σε ευρώ.
Αρχικοί χρόνοι: µετατρέποµαι, µετατρεπόµουν, θα µετατρέποµαι, θα µετατραπώ,
µετατράπηκα, έχω µετατραπεί, είχα µετατραπεί, θα έχω µετατραπεί

Ό,τι: αντωνυµία αναφορική, άκλιτη (κάθε γένους, αριθµού και πτώσης)
Π.χ. Κάνει πάντα ό,τι θέλει.
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Ασκήσεις Λεξιλογίου
1. Αντιστοιχίστε
νοηµατικά:

1.
2.
3.
4.
5.

φτιάχνοντας

κυτταρικό
διοξείδιο
ενδοπλασµατικό
σύµπλεγµα
ελεύθερο

ζευγάρια

λέξεων

που

να

ταιριάζουν

δίκτυο
τοίχωµα
του άνθρακα
ριβόσωµα
Golgi

2. Τοποθετείστε τις παρακάτω λέξεις εκεί που πρέπει, µε βάση τους
ορισµούς που δίνονται:
µιτοχόνδριο λυσόσωµα

χυµοτόπιο

υπεροξειδιόσωµα

πυρηνίσκος

1. ………………………………………

Εργοστάσιο παραγωγής ριβοσωµάτων.

2. ………………………………………

Εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας.

3. ………………………………………

4. ………………………………………

5. ………………………………………

Τόπος πέψης των τροφών.

Χώρος αποθήκευσης ουσιών.

Τόπος διάσπασης τοξικών ουσιών.
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Ασκήσεις Κατανόησης
1. Σωστό ή Λάθος;
1.
2.
3.
4.
5.

Τα φυτικά κύτταρα περιέχουν λυσοσώµατα, ενώ τα ζωικά όχι.
Και στα φυτικά και στα ζωικά κύτταρα βρίσκουµε υπεροξειδιοσώµατα.
Το χυµοτόπιο είναι µια δοµή που τη βρίσκουµε µόνο στα φυτικά κύτταρα.
Όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα διαθέτουν χλωροπλάστες για τη φωτοσύνθεση.
Μόνο στα φυτικά κύτταρα θα βρούµε το κυτταρικό τοίχωµα.

2. Συµπληρώστε τα κενά µε τη σωστή λέξη από αυτές που σας δίνονται:

λυσοσώµατα, σύµπλεγµα Golgi, χυµοτόπια, αδρό ενδοπλασµατικό δίκτυο,
χλωροπλάστες, κυτταρικό τοίχωµα, ενζύµων, αυτότροφα, ελεύθερα ριβοσώµατα,
ετερότροφα, υπεροξειδιοσώµατα, µιτοχόνδρια, τοξικές

∆ιαφορές
φυτικού ζωικού κυττάρου

Στα ζωικά κύτταρα µόνο, υπάρχουν τα ………………………, ενώ στα φυτικά κύτταρα,
υπάρχουν ………………………, ……………………… ……………………… και ……………………… .

Τι γίνεται µε την θρέψη
των κυττάρων;

Άλλα κύτταρα είναι ……………………… και άλλα ……………………… . Τα πρώτα
φτιάχνουν µόνα τους τροφή, ενώ τα δεύτερα την παίρνουν έτοιµη. Σε κάθε
περίπτωση, η τροφή πηγαίνει στα ………………………, όπου µε τη βοήθεια του
οξυγόνου διασπάται και παράγεται ενέργεια. Κάποιες φορές παράγονται ουσίες
……………………… για τα κύτταρα, οι οποίες διασπώνται στα ……………………… µε τη
βοήθεια ……………………… .

Και πώς παράγονται οι πρωτεΐνες;

Οι πρωτεΐνες είναι απολύτως απαραίτητες για τη δοµή και τη λειτουργία των
κυττάρων. Αυτές παράγονται είτε σε ……………………… ……………………… είτε στο
……………………… ……………………… ……………………… . Στη συνέχεια οι πρωτεΐνες
µεταφέρονται µέσα στο ……………………… ………………………, όπου παίρνουν την τελική
τους µορφή.

158

Επιστηµονικά ελληνικά

Ενότητα 18 - Βιολογία

Γραµµατική
α. Θεωρία
Αόριστος παθητικής φωνής
Όπως ήδη ξέρουµε, ο αόριστος είναι ο χρόνος που παρουσιάζει µια πράξη που έγινε
στο παρελθόν, µία φορά, χωρίς συνέχεια ή επανάληψη.
Π.χ. Ντύθηκα όσο πιο γρήγορα µπορούσα και έφυγα για τη δουλειά.
∆έχτηκα πολλά συγχαρητήρια για τη δουλειά µου και αισθάνθηκα πολύ όµορφα.

ενεστώτας

αόριστος

παράδειγµα

-νοµαι
αλλά: πιάνοµαι, κλείνοµαι, σβήνοµαι

-θηκα
-στηκα

πιάστηκα, κλείστηκα, σβήστηκα

-αίνοµαι

-άθηκα

ντύνοµαι → ντύθηκα

ζεσταίνοµαι → ζεστάθηκα
αλλά: απολυµαίνοµαι → απολυµάνθηκα

-άνοµαι

-άνθηκα

-κοµαι
-(γ)γοµαι
-χ(ν)οµαι

-χτηκα / -χθηκα

-σκοµαι
-ζοµαι*
-σσοµαι
-ττοµαι

αισθάνοµαι → αισθάνθηκα
µπλέκοµαι → µπλέχτηκα
ανοίγοµαι → ανοίχτηκα
σφίγγοµαι → σφίχτηκα
δέχοµαι → δέχτηκα
διώχνοµαι → διώχτηκα
διδάσκοµαι → διδάχτηκα
κοιτάζοµαι → κοιτάχτηκα
απαλλάσσοµαι → απαλλάχτηκα
κηρύττοµαι → κηρύχτηκα

*µε ενεργητικό αόριστο
σε -σα → -στηκα
ετοιµάζοµαι → ετοιµάστηκα

-βοµαι
-φ(τ)οµαι

-φτηκα / -φθηκα

-πτοµαι

κρύβοµαι → κρύφτηκα
βάφοµαι → βάφτηκα
σκέφτοµαι → σκέφτηκα
καλύπτοµαι → καλύφθηκα

-εύοµαι

-εύτηκα

µαγεύοµαι → µαγεύτηκα

-αύοµαι

-αύτηκα

αναπαύοµαι → αναπαύτηκα
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α΄ συζυγία
α΄ τάξη

διαβάστηκ
διαβάστηκ
διαβάστηκ
διαβαστήκ
διαβαστήκ
διαβάστηκ

-

α
ες
ε
αµε
ατε
αν (ε)

αγαπήθηκ
αγαπήθηκ
αγαπήθηκ
αγαπηθήκ
αγαπηθήκ
αγαπήθηκ

-

α
ες
ε
αµε
ατε
αν (ε)

β΄ συζυγία
β΄ τάξη

οδηγήθηκ
οδηγήθηκ
οδηγήθηκ
οδηγηθήκ
οδηγηθήκ
οδηγήθηκ

-

α
ες
ε
αµε
ατε
αν (ε)

Παρατηρήσεις:
1. Ο αόριστος της παθητικής φωνής κλίνεται όπως ακριβώς και της ενεργητικής.
2. Τα ρήµατα της β΄ συζυγίας (α΄ και β΄ τάξης) σχηµατίζουν τον αόριστο ως εξής:
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-ησα:

-ήθηκα

(απαντάω – απάντησα – απαντήθηκα)

-ασα:

-άστηκα

(γελάω – γέλασα – γελάστηκα)

-εσα:

-έθηκα

(αφαιρώ – αφαίρεσα – αφαιρέθηκα)

-αξα:

-άχτηκα

(πετάω – πέταξα – πετάχτηκα)

-ηξα:

-ήχτηκα

(τραβάω – τράβηξα – τραβήχτηκα)
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Αναφορικές αντωνυµίες
Είναι οι αντωνυµίες µε τις οποίες µια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε µια άλλη
λέξη. Αυτές είναι:
α. που: είναι άκλιτη και αναφέρεται σε ονόµατα κάθε γένους, αριθµού και πτώσης.
Παραδείγµατα: 1. Βλέπεις τον άνθρωπο, που µιλάει µε την Ελένη;
2. Τα χρήµατα, που παίρνω, τα βάζω στην τράπεζα.
Παρατήρηση:
Η αντωνυµία αυτή δεν πρέπει να συγχέεται µε το ερωτηµατικό επίρρηµα -πού-, το
οποίο χρησιµοποιείται σε ερωτήσεις και παίρνει τόνο.
Παράδειγµα: Πού έβαλες το βιβλίο, που σου έδωσα;

β. ο οποίος, η οποία, το οποίο (=που): κλίνεται όπως το επίθετο ωραίος-α-ο.
Παραδείγµατα: 1. Ο κύριος, ο οποίος µε χαιρέτησε, είναι καθηγητής µου.
2. Οι µαθήτριες, τις οποίες είδες, είναι στο σχολείο µου.
3. Τα παιδιά, τα οποία φωνάζουν, µένουν δίπλα µας.

γ. όποιος, όποια, όποιο: κλίνεται όπως το επίθετο ωραίος-α-ο. Την χρησιµοποιούµε
συχνά όταν θέλουµε να δείξουµε ότι δεν ξεχωρίζουµε κάποιον ή κάτι.
Παραδείγµατα: 1. Όποιος θέλει µπορεί να έρθει µαζί µου. (= όλοι όσοι θέλουν)
2. Όποια ώρα µε χρειάζεσαι, τηλεφώνησέ µου.
3. Ρώτησε όποιο παιδί θέλεις, γι’ αυτό που σου λέω.

δ. ό,τι: είναι άκλιτη και την χρησιµοποιούµε όπως την αντωνυµία όποιος-α-ο.
Παραδείγµατα: 1. Ό,τι ώρα θέλεις, τηλεφώνησέ µου.
2. ∆ιάλεξε ό,τι σου αρέσει.
3. Ό,τι µου λέει ο καθηγητής µου, το σηµειώνω.
Παρατήρηση:
Η αναφορική αντωνυµία ό,τι γράφεται µε κόµµα ( , ) για να ξεχωρίζει από τον
σύνδεσµο ότι (χωρίς κόµµα).
Παραδείγµατα: 1 Ο Γιάννης νοµίζει ότι είναι σωστό να κάνει ό,τι θέλει.
2. Λέει ότι θα έρθει ό,τι ώρα τελειώσει τη δουλειά του.

ε. όσος, όση, όσο: κλίνεται όπως το επίθετο καλός-ή-ό. Την χρησιµοποιούµε όταν
θέλουµε να µιλήσουµε αόριστα για την ποσότητα ή το πλήθος κάποιου ονόµατος.
Παραδείγµατα: 1. Όση ώρα ο δάσκαλος µιλάει, οι µαθητές τον ακούνε.
2. ∆ώσε µου όσα βιβλία κρατάς.
3. Φάε όσο γλυκό θέλεις.
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β. Ασκήσεις
1. Σχηµατίστε τον αόριστο παθητικής φώνης των παρακάτω ρηµάτων,
χωρίς να αλλάξετε πρόσωπο και αριθµό:

δενόµαστε

……………………………

δροσίζοµαι

……………………………

βρίσκεστε

……………………………

ντύνεσαι

……………………………

ενδιαφέροµαι ……………………………

ράβεσαι

……………………………

εκφράζονται

……………………………

µπλεκόµαστε ……………………………

γράφεσαι

……………………………

ρίχνεστε

……………………………

δέχεται

……………………………

πιάνονται

……………………………

λυπάµαι

……………………………

χτενίζοµαι

……………………………

κρύβεστε

……………………………

αγαπιόµαστε ……………………………

ιδρύεσαι

……………………………

τηλεφωνιόµαστε……………………………

2. Συµπληρώστε τα κενά των παρακάτω προτάσεων µε το ρήµα της
παρένθεσης στον αόριστο:
1. …………………………… (χάνοµαι) µια νύχτα στο Παγκράτι, αλλά βλεπόµαστε στα
όνειρά µας.
2. ∆ύο γατάκια …………………………… (εµφανίζοµαι) προχτές στο µπαλκόνι του
Κώστα! Τα …………………………… (λυπάµαι) και τα κράτησε µαζί του.
3. …………………………… (µοιράζω) το δωµάτιό του µε τον ίδιο φίλο για όλα τα
πανεπιστηµιακά χρόνια.
4. …………………………… (κουράζοµαι) πολύ όταν πήγαν για βόλτα στον λόφο.
5. Παιδιά, …………………………… (ζεσταίνοµαι) τόσο πολύ που βγάλατε τις µπλούζες
σας;
6. Γιατί …………………………… (κρύβοµαι) χτες, όταν τους είδες;
7. Ευτυχώς, ο µηχανικός έφτασε και το πρόβληµα …………………………… (λύνοµαι)
γρήγορα.
8. …………………………… (ετοιµάζοµαι) σε δέκα λεπτά και πήγα µαζί τους.
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3. Σχηµατίστε τον αόριστο ενεργητικής και παθητικής φωνής των
παρακάτω ρηµάτων:

αόριστος ενεργητικής

αόριστος παθητικής

γράφω

……………………………

……………………………

αφιερώνω

……………………………

……………………………

δουλεύω

……………………………

……………………………

εκτοξεύω

……………………………

……………………………

εξασκώ

……………………………

……………………………

σφυρίζω

……………………………

……………………………

εξετάζω

……………………………

……………………………

δεσµεύω

……………………………

……………………………

απολυµαίνω

……………………………

……………………………

πλέκω

……………………………

……………………………

4. Συµπληρώστε τα κενά µε την σωστή αναφορική αντωνυµία:
1. Ο άνθρωπος, ……………………… σηκώθηκε τώρα, είναι αρχιτέκτονας.
(ο οποίος, όσος)
2. Όταν είδα το φόρεµα ……………………… έραψες εσύ, εντυπωσιάστηκα. (όσο, που)
3. Το αυτοκίνητο για ……………………… σου µίλησα, πουλιέται. (που, το οποίο)
4. Οι ταινίες, ……………………… αγοράσατε σε κασέτες, κυκλοφορούν κιόλας σε DVD.
(τις όποιες, τις οποίες)
5. ……………………… και να σας πω, δεν µπορείτε να φανταστείτε αυτό
……………………… γίνεται εδώ! (όσο, ό,τι, οποίο, που)
6. Θα του δώσω ……………………… χρήµατα ζητήσει. (που, όσα)
7. Πάρε ……………………… βελόνες χρειάζεσαι. (όσες, οποίες)
8. Οι άνθρωποι, ……………………… τα σπίτια έχουν πληµµυρίσει, ζητούν βοήθεια.
(ό,τι, των οποίων)
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Παιχνιδόλεξα

Σταυρόλεξο
Βρείτε τις λέξεις και λύστε το σταυρόλεξο:

1. Σε αυτό το οργανίδιο αποθηκεύεται νερό και χρήσιµες θρεπτικές ουσίες
………………………… .
2. Σε αυτό το οργανίδιο παράγεται ενέργεια ………………………… .
3. Εκεί γίνεται η φωτοσύνθεση …………………………
4. ∆ίνει τις οδηγίες για την παραγωγή ριβοσωµάτων ………………………… .
5. Σε αυτό γίνεται η πέψη άχρηστων ουσιών ………………………… .

2
1
5
4
3
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Κρεµάλα
Βρείτε τη λέξη που κρύβεται:
1.
2.
3.
4.
5.

Έξω από τη µεµβράνη των φυτικών κυττάρων βρίσκεται το κυτταρικό ………… .
Σε αυτό διασπώνται ουσίες που είναι τοξικές για τα κύτταρα.
Οι οργανισµοί που µπορούν να παράγουν µόνοι τους τροφή.
Ο πυρηνίσκος είναι υπεύθυνος για την παραγωγή τους.
Είναι η διαδικασία µετατροπής της γλυκόζης και του οξυγόνου σε ενέργεια,
διοξείδιο του άνθρακα και νερό.

Τ______
Υ______________
Α_________
Ρ_________
Α______

Παζλ

Επιλέξτε το σωστό:

1. Ο Γιάννης κάνει πάντα ……………………… θέλει.
α. ό,τι
β. ότι
γ. τι
2. Ο φίλος µου ……………………… στον όµιλο πριν δύο χρόνια.
α. έγραφε
β. γράφει
γ. γράφτηκε
3. Η γυναίκα, ……………………… τραγουδάει τώρα, είναι πολύ γνωστή.
α. όποια
β. η οποία
γ. τα οποία
4. Τα παιδάκια ……………………… το παγωτό, γιατί δεν είχαν πολλά λεφτά.
α. µοιράζουν
β. µοιράστηκαν
γ. µοιράζοµαι
5. Είναι ο µόνος άνθρωπος µε ……………………… ανταλλάσσω δυο λόγια.
α. τον οποίο
β. όποιος
γ. του οποίου
6. Πότε ……………………… εσύ και η Ελένη;
α. γνωρίσεις
β. γνωριστήκατε

γ. γνωρίζετε
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