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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

2 
Η διάσπαση της τροφής στους 
οργανισμούς 

5 Υγρό που παράγεται στο συκώτι 

6 
Μακρύς σωλήνας του πεπτικού 
συστήματος 

10 
Σχηματίζει η αμοιβάδα για να 
εγκλωβίσει την τροφή της 

11 
Αποτελείται από κύτταρα που έχουν 
παρόμοια μορφή 

12 Τα πίσω δόντια 

13 
Ένα από τα πέντε βασίλεια των 
οργανισμών 

14 
Η διάσπαση της τροφής και η σύνθεση 
άλλων ουσιών 

17 
Οι εντερικές απορροφούν τα θρεπτικά 
συστατικά της τροφής 

20 
Δόντια που κόβουν την τροφή σε 
μεγάλα κομμάτια 

21 Κύτταρα με πυρήνα 

22 Παράγεται με τη φωτοσύνθεση 

23 Θρεπτικές ουσίες της τροφής μας 

24 Ένζυμο που περιέχει το σάλιο 

25 
Οργανισμοί που τρέφονται με ουσίες 
νεκρών οργανισμών 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1 
Οργανίδια των κυττάρων όπου γίνεται η 
φωτοσύνθεση 

3 
Οργανισμοί που τρέφονται με άλλους 
οργανισμούς 

4 Αλλιώς οι αυτότροφοι οργανισμοί 

7 Αδένες που παράγουν σάλιο 

8 
Οργανίδια των κυττάρων που αποθηκεύουν 
νερό και άλλες ουσίες 

9 
Οργανισμοί που μπορούν να δώσουν υγιείς 
απογόνους ανήκουν στο ίδιο 

14 
Εξασφαλίζουν την ενέργεια για τις ανάγκες 
του κυττάρου 

15 Υγρό που υπάρχει στο στομάχι 

16 Στο λεπτό διασπώνται τα λίπη 

18 Όργανο του πεπτικού δίπλα στο στομάχι 

19 
Όργανο του πεπτικού μετά τη στοματική 
κοιλότητα 
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3.2 Η μεταφορά και η αποβολή ουσιών στα φυτά 
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Η καρδιά 

 

 

Το κυκλοφορικό σύστημα 
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4.2 Η αναπνοή στα φυτά 
ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 

_______________ + _______   _____________________
 ____________ + ____________ 

 

ΑΝΑΠΝΟΗ 

____________ + ___________  _____________________ + ________ + ενέργεια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Η αναπνοή στον 

άνθρωπο 
  

Φωτοσύνθεση  
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

2 Η ρινική κοιλότητα καλύπτεται από... 

4 
Μικροσκοπικά ανοίγματα στα φύλλα των 
φυτών 

6 
Αιμοσφαίρια που προστατεύουν τον 
οργανισμό από εισβολείς 

7 
Αγγεία που μεταφέρουν το αίμα στην 
καρδιά 

10 Βρίσκονται μετά την τραχεία 

11 
Διαδικασία κατά την οποία εξατμίζεται νερό 
από το εσωτερικό των φύλλων 

14 Σ'αυτό το σύστημα ανήκουν οι πνεύμονες 

15 
Κοιλότητα του αναπνευστικού στην οποία 
εισέρχεται ο αέρας 

16 Οι φωνητικές παράγουν ήχο 

18 
Ιστός των φυτών που αποτελείται από το 
ξύλωμα και το φλοίωμα 

19 Υποκίτρινο υγρό του αίματος 

22 
Όργανο του αναπνευστικού μετά τον 
φάρυγγα 

23 
Σύνολο αγγείων των φυτών που μεταφέρει 
γλυκόζη 

25 Τα λεπτότερα αιμοφόρα αγγεία 

26 
Αεροφόροι σάκοι στο εσωτερικό των 
πνευμόνων 

27 
Απελευθερώνεται κατά την κυτταρική 
αναπνοή 

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1 
Δεν αφήνουν το αίμα να αλλάξει ροή 
μέσα στις φλέβες 

3 
Όργανα που φιλτράρουν το αίμα από τις 
άχρηστες ουσίες 

5 
Σύνολο αγγείων των φυτών που 
μεταφέρει νερό από τις ρίζες 

8 
Όργανο του αναπνευστικού μετά τον 
λάρυγγα 

9 Συμβάλλουν στην πήξη του αίματος 

11 Κατεβαινει για να εισπνεύσουμε 

12 
Με αυτό το φαινόμενο γίνεται η αναπνοή 
των μονοκύτταρων οργανισμών 

13 Σ'αυτό το σύτημα ανήκει η καρδιά 

17 
Εμποδίζει την είσοδο της τροφής στον 
λάρυγγα 

20 
Ένωση του άνθρακα που αποβάλλεται 
κατά την αναπνοή 

21 
"Δέντρο" που σχηματίζεται μέσα στους 
πνεύμονες 

24 
Στην ουροδόχο καταλήγουν οι 
ουρητήρες 
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2.4 ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Να κόψετε και να κολλήσετε στη σωστή θέση τα όργανα του πεπτικού συστήματος και να τα ονομάσετε.  
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3.4 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Να κόψετε και να κολλήσετε στη σωστή θέση τα όργανα του κυκλοφορικού συστήματος και τα όργανα που 

συνεργάζονται με αυτό και να τα ονομάσετε. 
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4.4 ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ 
Να κόψετε και να κολλήσετε στη σωστή θέση τα όργανα του αναπνευστικού συστήματος και να τα ονομάσετε.  
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